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به نام خدا
روند شكل گيرى تمدن بشرى از گذشته تاكنون نشان مى دهد كه دليل اصلى 
و مشترك پيشرفت زندگى بشر در دوران هاى مختلف تاريخ همواره عامل تغيير 
و تحول بوده كه خود موجب دگرگونى هاى عظيم و گسترده اى در تمامى ابعاد 
و جلوه هاى زندگى انسان شده است و در آينده نيز بشر در انتظار تحوالت 

شگرفى در كليه ابعاد اقتصادى، اجتماعى و .... است.
در دهه هاى پايانى قرن بيستم با گذر از اقتصاد ملى به اقتصاد جهانى و تحوالت 
عظيمى كه در تكنولوژى هاى نوين رخ داد، جامعه عصر صنعتى به تدريج جاى 
خود را به جامعه اى داد كه بر پايه دانش و اطالعات استوار شده و آن را جامعه 

اطالعاتى نام نهادند.
اگر قبول كنيم كه اين گذر،گذرى است كه بازوها را تبديل به مغزها مى كند 
يعنى جامعه صنعتى كه اصالت آن ماده و انرژى بوده و از تركيب منابعى مانند 
انرژى، ماده، سرمايه و نيروى انسانى به وجود مى آيد، مدت زيادى طول مى 
كشيد تا سرمايه گذارى به نتيجه برسد و حاصل آن در جامعه تقويت بنگاهها، 
كسب و كارها و در واقع ظهور ثروتمندان و كارآفرينانى بود كه بعد از حدود 
چندين دهه شركتهاى خود را ايجاد نموده و صاحب ثروت مى شدند. اما در 
حوزه جامعه اطالعاتى در فضاى رخداد يك انقالب مهم، الگوى كسب و كار 
جديد،  سياستهاى  جديد،  جديد،ثروتمندان  هاى  حوزه  جديد،  افراد  جديد، 
استراژى هايى كه به تواناسازى، توانمندسازى ارزش آفرينى جديد مى شود، 
به وجود مى آيد، يعنى الگوهاى كسب و كار در جامعه اطالعاتى مانند الگوهاى 
كسب و كار قبل نيستند و ارزش آفرينى از طريق تركيب منابع خداداى نبوده، 
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بلكه بر اساس دانايى و توانايى است كه هر كسى بيشتر بتواند در يك حوزه 
خاص ارزش ايجاد نمايد، باقى خواهد ماند.

وجود افراد كارآفرين در جامعه محدود به قشر خاصى از افراد با ويژگى هاى 
روانى و ذهنى منحصر به فرد نيست.بلكه همه بايد به نوعى در جامعه كارآفرين 
باشند و چنانچه در محدوده عمل خود به اليه هاى كالن ملى دست يابند، قطعا 
پيشتاز خواهند بود. بر اين اساس هر كس در جامعه در عرصه خاصى مى تواند 
از اين ويژگى بهره مند شود، به شرط اينكه اساس برنامه ريزى هاى آموزشى و 
تعليم و تربيت ملى بر اين پايه استوار باشد كه نيروى انسانى كارآفرين به جامعه 

تحويل دهد.
شناسايى ويژگى هاى كارآفرينان بزرگ يك كشور و معرفى الگوهاى نقشى كه 
آنان در زندگى شغلى و شخصى خود به كار برده اند تا به قله هاى موفقيت 
دست يابند مى تواند ساير افراد جامعه را كه آرزوهاى بزرگ در سر مى پرورانند 

و تنها به دنبال راه حل ها مى گردند، هدايت نمايد.
مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف در راستاى اين الگو سازى ها در جامعه 
ايرانى با هدايت و همكارى در مجموعه يكصد جلدى كارآفرينان بزرگ ايرانى 
كه توسط آقاى رضا يادگارى و خانم مهشيد سنايى فرد، براى اولين بار در ايران 
به نگارش در آمده است، توان خود را به كار بسته است تا تمام آنچه را مى 
تواند با انتقال آنها به نسل جوان ايرانى از آنها نسلى توانمند و كارآفرين بسازد 

به منصه ظهور برساند.
اميد است با بهره گيرى از اين نوشتارهاى ارزشمند گامى بلندتر به سوى ايرانى 

شكوفا و كارآفرين برداريم.انشاءاهللا
       

                                                              مهندس مجيد دهبيدى پور
                                                   مدير مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف

 



9  چراغ سبز /

چراغ سبز
پيشرفتهاى  و  مهم  هاى  نوآورى  كه  است  داده  نشان  امروز  دنياى  تجربه 

تكنولوژيك، در سازمان ها و شركتهاى بزرگ دولتى اتفاق نخواهد افتاد.
قابليت تطبيق با بازار و نياز امروز، چيزى است كه از يك ساختار بزرگ پيچيده ى 
تو در تو ساخته نيست و در نتيجه براى پيشرفت سريع و ارائه محصوالت جديد، 
تنها راه موثر، ايجاد و توسعه شرايطى است كه فعاليتهاى اقتصادى كوچك 
بتوانند تاسيس شوند و رقابت كنند. اهميت كارآفرينى در كشورهاى بزرگ و 
پيشرفته، فقط به خاطر مساله ايجاد شغل نيست، بلكه دليل اصلى آن فعاليتهاى 
اقتصادى كوچكى است كه دراين كشورها به وجود آمده، رشد كرده و توانسته 
اند سهمى عمده از فن آورى روز و در نتيجه ثروت و درآمد تمام دنيا را به خود 

اختصاص دهند.
كارآفرينى نيز مانند هر پديده ديگرى قواعد و ملزومات ويژه خودش را دارد. 
سرمايه شايد مهمترين نياز براى شروع يك فعاليت اقتصادى باشد، اما به يقين 
همه آن نيست. دانش و توانايى مديريت، دانش اقتصادى، شناخت اوضاع بازار 
و نيازهاى آن و از همه مهمتر، باور داشتن اينكه "من مى توانم، كار تازه اى را 
شروع كنم" عامل هايى هستند كه در تولد يك كارآفرين و ايجاد عزم و اراده 

در وى نقش اساسى دارند.
اين باور كه كارآفرينى الزم و ضرورى است و هر فردى مى تواند براى خود يك 
فعاليت اقتصادى را آغاز كند، موضوعى نيست كه يكباره و ناگهانى در ذهن 
انسان ايجاد شود. تصميم به راه اندازى فعاليت اقتصادى نوپا، نتيجه فرآيندى 
است كه بايد از ابتداى كودكى شكل بگيرد و در آموزش و پرورش به طور جدى 
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و حساب شده در نظر گرفته شود تا فرد مهارتهاى الزم را به درستى فرا گيرد.
امروزه صاحب نظران بر نقش كارآفرينى در توسعه اقتصادى و اجتماعى اتفاق 

نظر دارند.
مهمترين اين نقشها از اين قرارند:

1- كارآفرينى موجب گردآورى پس اندازهاى عمومى بى هدف و سرگردان مى 
شود و تشكيل سرمايه را بهبود مى بخشد.

بنابراين،  شود.  مى  وسيع  مقياس  در  اشتغال  ايجاد  به  منجر  كارآفرينى   -2
كارآفرينى مشكالت بيكارى را كه ريشه بسيارى از مشكالت اقتصادى – اجتماعى 

است، كاهش مى دهد.
3- كارآفرينى به توسعه متوازن منطقه اى منجر مى شود.

4- كارآفرينى باعث كاهش تمركز اقتصادى در جامعه مى شود.
5- كارآفرينى منجر به توزيع مجدد ثروت، درآمد و حتى قدرت سياسى به 

صورت عادالنه در جامعه مى شود.
6- كارآفرينى، منابع، سرمايه ها و مهارتها را كه ممكن است بى استفاده و 

سرگردان باقى مانده باشند به طور موثر به تحرك وا مى دارد.
7- كارآفرينى كيفيت زندگى را بهبود مى بخشند. كارآفرينان، پيوسته در حال 
ابداع و توسعه كاالها و خدمات جديدند. اين گونه تالشهاى بديع، موجب توليد 
تكنوژى و ماشين آالت بهتر و سيستم هاى توليدى موثرتر مى شود و از اين 
طريق، محصوالت و خدمات ارتقاء مى يابد و كيفيت زندگى را بهبود مى بخشد 

و زندگى را راحتتر و ساده تر مى كند.
8- كارآفرينى، تجارت خارجى را كه جزء مهمى از توسعه اقتصادى كشورهاست، 

ارتقاء مى دهد.
با  شود.  مى  دولت  طريق  از  اجتماعى  سود  افزايش  موجب  كارآفرينى   -9
درآمدهايى كه دولت از طريق ماليات، حقوق گمركى و واگذارى پروانه كارآفرينى 
به دست مى آورد، مى تواند در پروژه هاى مختلفى همچون احداث جاده ها و 
پل ها، سرويس ها و تسهيالت آموزشى و پزشكى، حفظ صلح و آرامش و ديگر 
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زمينه هاى اجتماعى و فرهنگى سرمايه گذارى كند.
عالوه بر موارد ياد شده، مى توان كارآفرينى را عامل تحريك و تشويق حس 
رقابت، عامل تحريك، تركيب و مهيا كردن عوامل توليد، عامل سازماندهى 
منابع و استفاده اثر بخش از آنها، عامل يكپارچگى و ارتباط بازارها، عامل رفع 
خلل، شكاف ها و تنگناهاى بازار و اجتماع، يكى از عوامل توليد و عامل كاهش 
بوروكراسى ادارى ( كاهش پشت ميزنشينى و مشوق عمل گرايى و ...) عامل 
تحول و تجديد حيات ملى و محلى( كارآفرينى فراتر از شغل و حرفه است، يك 
شيوه زندگى است)، عامل شناخت، ايجاد و گسترش بازارهاى جديد، عامل 

نوآورى و روان كننده تغيير و عامل تعادل در اقتصاد پويا تلقى كرد.
تا دهه 80 ميالدى سه موج وسيع، موضوع كارآفرينى را در كشورهاى اروپايى 
به جلو رانده است. موج اول انفجار عمومى مطالعه و تحقيق در قالب انتشار 
و              آنها"  شركتهاى  تاريخچه  و  كارآفرينان  زندگى   " خصوص  در  كتابهايى 
" چگونگى ايجاد كسب و كار شخصى" و " شيوه هاى سريع پولدار شدن" بود.
موج دوم كه به تدريج ايجاد شد، ارائه رشته هاى آموزش كارآفرينى در مقاطع 
تحصيلى در حوزه هاى مهندسى و بازرگانى است. اين دوره ها از اواخر دهه 60 
در چند دانشگاه آغاز شده و تاكنون در بيش از 500 دانشكده در اياالت متحده 

و كانادا تدريس مى شود.
موج سوم افزايش عالقمندى دولت به تحقيقات در زمينه بنگاههاى كوچك با 
هدف تشويق رشد شركتهاى كوچك و همچنين تحقيق در خصوص نوآورى 

هاى صنعتى است.
آنچه مسلم است تحوالت كارآفرينى و گسترش آن در ساير كشورهاى جهان 
خصوصا كشورهاى آسيايى با توجه به ساختارهاى آن كشورها تغيير يافته و 

چهره خود را به گونه اى ديگر نمايان ساخته است.
كشورهايى نظير چين و مالزى موج هاى اول تا سوم كارآفرينى كه در كشورهاى 
اروپايى و آمريكايى به مرور و در طى ساليان اتفاق افتاد بسيار سريع طى كرده 
و مى توان گفت كه در اين كشورها كارآفرينى نوين اتفاق افتاد و بسيار پررنگ 



/ كارآفرينى به شيوه على اصغر كيهانى 12

و اثرگذار گرديد.
اروپايى  كشورهاى  كارآفرينى  موجهاى  از  الگوبردارى  با  كشورها  نمونه  اين 
و آمريكايى و منطبق كردن آن با توجه به فرهنگ كشور خود و مهمتر از 
همه همسو كردن تمامى نهادهاى دولتى و خصوصى كشور خود،براى بسط 
و گسترش كارآفرينى، موجى از كارآفرينى را پديد آوردند كه بسيار بيشتر و 

اثرگذارتر از موجهاى كارآفرينى غربى بود.
در ايران عزيز اسالمى نيز با عزم راسخ مديران مدبر خود، مى توان ادعا نمود 
كه موج اول و دوم كارآفرينى غربى و يا موج اول كارآفرينى نوين را كه همان 
رشته  تاسيس  همچنين  و  مقاالت  و  كتب  نگارش  پژوهش،  تاليف،  تحقيق، 
كارآفرينى در دانشگاهها را به سرعت و در كنار هم گذرانده و وارد موج دوم 

كارآفرينى نوين يا شرقى خود مى شود.
ساختار موج دوم كارآفرينى شرقى، حمايت از صنايع كارآفرينان پيشرو،گسترش 
شركتهاى كوچك و كارآفرين منطقه اى و محله اى، گسترش سيستم مونتاژ 
كارى در محالت، شناسايى محصوالت خاص ملى و نفوذ به بازارهاى خارجى 

تعريف گرديده است.
علم و هنر كارآفرينى از زمانى كه وارد ايران شده است در انگاره ها و ترفندهاى 
بسيارى سعى برآن داشته تا خود را در اذهان ايرانيان توانمند متبلور سازد و 
يكى از اين راه هاى حضور هميشگى در جامعه قرار گرفتن در كنار بزرگ مردان 

اقتصاد ايران بوده است.
بررسى زندگى، مصائب و سختيها، راههاى رسيدن قهرمانان صنعت و تجارت 
ايران به اهداف خود يكى از شيوه هاى بسيار موثر در حوزه كارآفرينى است كه 
باعث مى شود عوام و خواص جامعه بيشتر با واژه پرمفهوم كارآفرينى آشنا شوند. 
به همين دليل اين كتاب با شالوده بررسى زندگى كارى و شخصى استاد على 

اصغر كيهانى كه از كارآفرينان بزرگ كشور هستند نوشته شده است.
استاد على اصغر كيهانى كه بنيانگذار صنعت نوين بتن در ايران ناميده مى شوند، 
راهى را در علم كارآفرينى ايران گشوده است كه اكنون تجربيات ارزشمند او 
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راهنما و آيينه اى در پيش روى تمامى مديران ايران و حتى الگوى قدرتمند و 
بين المللى در كشورهاى ديگر است.

در حوزه كارآفرينى كتابهاى بسيارى تاليف و ترجمه گرديده است كه متاسفانه 
عمده اين كتابها همان ترجمه كتابهاى  غربى و فاقد اصول و قوانين كارآفرينى 

در ايران است.
آنچه در اين كتاب مى آيد راهنمايى است كه با نگاه به آنچه يك كارآفرين 
مى تواند براى رسيدن به مقاصدش در كشور ايران از آنها بهره برد را بازگو 

مى نمايد.
در اينجا الزم مى دانم از جناب آقاى بهروز فروتن و دكتر محمود احمدپور 
داريانى عضو هيئت علمى دانشكده كارآفرينى دانشگاه تهران كه بر اين مجموعه 
كتابها نظارت علمى دارند و از سال 76 در محضر ايشان شاگردى نمودم و 

درسهاى بسيارى را از ايشان آموختم ياد و تشكر نمايم.
اميد است اين كتاب ارزشمند كه حاصل سالها تالش مديران كارآفرينى ايران 
عزيز مى باشد و مورد توجه و استفاده تمامى دانشجويان اين رشته، مديران، 

كارآفرينان و مسئولين مملكتى قرار گيرد.

                                                رضا يادگارى- مهشيد سنايي فرد
                                                                              ايران - تهران-1395
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زندگى و روزگار على اصغر كيهانى

در سال 1322 در بخش پنج تهران و در محله اى كه بازارچه قنات آباد ناميده 
مى شد به دنيا آمدم و نامم را على اصغر گذاشتند. پدرم در شهرك هيو از توابع 
ساوجبالغ، معدن ذغال سنگ داشت. كار در معدن ذغال سنگ در آن روزگار 
بدليل نبود امكانات كافى، فعاليتى بسيار خطرناك به حساب مى آمد. گاهى 
برايشان كار بود و گاهى هم معدن فروكش مى كرد كه اصطالحا مى گفتند 
معدن خراب شده و به همين دليل تا مدتها پدرم مجدداً به دنبال بازسازى مى 
ماند. پدر عالوه بر من، يك پسر و سه دختر هم داشت و زندگى ما از لحاظ 

اقتصادى در وضعيت متوسط و مطلوبى قرار داشت.
چيزهايى را از زمان بچگى بياد مى آورم كه هنوز هم در خاطرم مى درخشند و 
آنها داستانهايى هستند كه آنموقع برايمان تعريف مى كردند. داستانهايى كه در 
عين سادگى، در واقع نوعى درس براى زندگى بود و شايد به جرات بتوانم بگويم 
كه شكل گرفتن شخصيت من و موفق شدن در آينده، ناشى از شنيدن و تاثير 

پذيرى از همين قصه ها بود. 
يادم هست يكى از اين قصه ها درباره پسرى بود كه بادبادك و فرفره و قارقارك 
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درست مى كرد و آنها را در كوچه و بازار به مردم مى فروخت و بعد با پولى كه 
عايدش شده بود براى خواهرش جهيزيه فراهم مى كرد يا قصه اى ديگر بود 
درباره دو برادر كه يكى از آنها مجرد بود و ديگرى متاهل و شغل هر دوى اين 
برادرها خاركنى بود و وضع مالى خوبى نداشتند. آنها هر روز صبح به صحرا مى 
رفتند و غروب با پُشته اى از خارهاى كنده شده به منزل باز مى گشتند. شب، 
هنگامى كه همه خواب بودند، برادر مجرد، به طور پنهانى مقدارى از خارهاى 
بار خودش را برمى داشت و بر روى بار برادرش مى گذاشت و پيش خودش مى 
گفت من كه مجرد هستم و خرج چندانى ندارم، حداقل شايد با اين مقدار خاِر 
اندك، بتوانم به برادرم كمكى كرده باشم چرا كه او زن و بچه دارد و خرجش 
از من بيشتر است. و برادر بزرگتر هم به همين ترتيب پيش خودش مى گفت 
برادر كوچكم زن ندارد و احتياج بيشترى دارد تا بتواند زندگى تشكيل دهد و 
از خارهاى خود روى خارهاى برادر كوچكتر مى گذاشت و خداوند به هر دو 

بركت مى داد.
وقتى كه قصه گو برايمان اين قصه ها را تعريف مى كرد، هميشه در آخر 
داستانهايش نتيجه مى گرفت كه خدا به افراد دست و دل باز و افرادى كه به 
ديگران كمك مى كنند و به مستمندان يارى مى رسانند، بركت و نيكى و اجر 
زياد در دنيا و آخرت مى دهد و آنان را در زندگى به مقامات واال مى رساند و 
به همين ترتيب نتيجه قصه ها، همواره در گوش ما زنگ مى زد. با شنيدن اين 
داستان ها، صفاِت خوِب شخصيت هاى داخل قصه ها، در ذهنم نقش مى بست 
و از همان دوران كودكى عاشق كار و كوشش و تالش براى زندگى و كمك 
كردن به ديگران بودم و چون به بركت در زندگى و يارى خداوند اعتقاد داشتم 

اعتماد بنفسم نيز افزايش مى يافت.
در قديم رسم بر اين بود كه به هيچ عنوان تابستانها بچه ها بيكار نمى ماندند 
و حتما بايد مى رفتند و در مغازه اى يا كارگاهى كار مى كردند و شاگرد مى 
شدند. بچه ها بعد از آخرين امتحان، معموال دو سه روزى را استراحت مى كردند 
و فورا در جايى بسته به عالقه شان كارى را شروع مى كردند. البته بعضى ها 
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هم عاليق خاصى نداشتند و بدون داشتن هدفى خاص به مغازه اى مى رفتند 
كه صرفا سه ماه تعطيلى را بيكار نباشند. حتى بعضى ها هم قبل از تمام شدن 
امتحانات مى رفتند و با مغازه دارى حرف مى زدند و به اصطالح شاگردى 
خودشان را رزرو مى كردند تا اينكه مغازه دار شاگردى به جز آنها نگيرد. البته 
گاهى اوقات، پدر و مادرها خودشان مى گشتند و جايى را براى بچه ها پيدا 
مى كردند. آن روزها بچه ها ُحجب و حياى خاصى داشتند و احترام قائل شدن 
براى بزرگترها قانونى بود كه كوچكترها هميشه ملزم به رعايت كردن آن بودند، 
از جمله رعايت ادب و احترام نسبت به استاد كار، به همين دليل بچه هايى كه 
در مغازه ها كار مى كردند حتى تا آخرين روزهاى كارى، اصال نمى دانستند كه 
دستمزدشان چقدر است و جرات پرسيدن اين سئوال را هم نداشتند. در آخر 
ايام كار، استادكار پولى را به فراخور كاركرد به شاگردش مى داد و البته اين 
سئوال هم براى هميشه در ذهن بچه ها بود كه آيا اين مزد از طرف خود مغازه 

دار بوده يا كه از طرف والدينش به مغازه دار داده شده كه به آنها داده شود؟!
امتحانات آخر سال كالس پنجم ابتدايى را تازه تمام كرده بودم و تابستان از راه 
رسيده بود. آن موقع خانه ما در خيابان درخونگاه واقع شده بود. براى پيدا كردن 
كار، دو سه روزى گشتم اما كار دلخواه را پيدا نكردم. آخر سر رفتم خيابان بوذر 
جمهرى در يك مغازه عطر فروشى كه صاحبى داشت بنام آقا رضا عطرى. اين 
آقا رضا عالوه بر فروش انواع عطر و ادكلن، خودش كرم هاى دست ساز دست 
و صورت و الك ناخن و برخى لوازم آرايشى زنانه را نيز درست مى كرد. رفتم 
پيشش سالمى كردم و گفتم شاگرد نمى خواهيد؟ اولش قبول نمى كرد اما من 
كلى سماجت كردم تا اينكه باالخره قبول كرد و جالب اينكه از همون لحظه، 
كارم رو شروع كردم. قرار بود در مغازه اش پادويى كنم، كارهايى مثل  شيشه 
پاك كردن، آب و جارو كردن و از اين قبيل كارها و قرار شد كه آقا رضا عطرى 

هفته اى 5 ريال هم به من مزد بدهد. 
3 هفته به آن مغازه رفتم و كار كردم اما از دستمزد خبرى نبود. از اينكه مزدم 
را نمى داد خيلى ناراحت بودم اما واقعيتش خجالت مى كشيدم كه به او بگويم 
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چرا مزدم را نمى دهى؟ يه چند روزى دل دل كردم كه به او بگويم يا نه؟ اما 
فكرى در سرم جرقه زد. رفتم پيش آقا رضا و گفتم: ببين آقا رضا شما تا االن 
كه به من مزدى ندادين، االن 3 هفته هست كه دارم اينجا كار مى كنم و تا االن 
هم كه مزدم شده 15 ريال. تا اين حرف را زدم متوجه شدم آقا رضا از حرف 
من كمى ناراحت شد. زود دنبال حرفم را گرفتم و گفتم البته آقا رضا من قصدم 
از اين حرف اين نبود كه از شما مزدم را بخواهم بلكه مى خواستم پيشنهادى 
بدهم. آقا رضا متعجبانه و پرسشگرانه به من زل زده بود. در ادامه حرفم گفتم: 
آقا رضا من باز هم دوست دارم كه در مغازه شما كار كنم و هر كارى هم كه 
بگين براتون انجام مى دهم و مزد هم نمى خواهم اما يه پيشنهاد دارم و آن 
اين است كه اجازه بدين جلوى در مغازه شما توى خيابان براى خودم بساط 
پهن كنم و يه چيزايى براى خودم بفروشم. شما موافقين؟ آقا رضا هم راضى و 
از خدا خواسته پاسخ مثبت داد كه البته فكر مى كنم هر كسى هم به جاى آقا 
رضا بود قبول مى كرد چون هم كارهاى مغازه اش انجام مى شد و هم مزدى 
نمى داد. خالصه با آقا رضا عطرى قول و قرار شفاهى گذاشتم. قول و قرار ساده 
اى كه هيچ وقت از يادم نمى رود چون همين قول ساده در واقع اولين قرارداد 

كارى زندگى من بود.
با صندوق چوبى بساط دستفروشى خودم را جلوى مغازه آقا رضا عطرى راه 
بوذر  خيابان  در  رضا  آقا  مغازه  از  تر  پايين  متر  حدودا 300-200  انداختم. 
جمهرى مغازه آقاى داداش زاده بود كه من از آنجا آبنبات و شكالت مى خريدم 

و با كمى سود در بساط خودم آنها را مى فروختم.
آن سال كل تابستان را با همان شرايط كار كردم و دقيقا يادم هست كه آخر 
تابستان حدودا 78 تومان جمع كرده بودم كه در آن زمان براى بچه اى به سن 
و سال من واقعا پول خيلى زيادى بود. چند روز بعد خبردار شدم يكى از اقوام 
ما كه وضع مالى چندان خوبى هم نداشت بيمار شده و در بستر بيمارى افتاده 
است. به بهانه عيادت به خانه شان رفتم و موقع برگشتن كل پولى را كه تابستان 
جمع كرده بودم گذاشتم زير تشك و از خانه شان بيرون آمدم. تمامى كاركردم 
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را كه سه ماه برايش زحمت كشيده بودم همه را يكجا به آن مريض دادم، اما 
فقط خدا مى داند كه چقدر از اين كار خودم راضى بودم و چقدر اين عمل 
به من اعتماد به نفس و انرژى مثبت داد. از همان دوران بچگى دوست داشتم 
كه دستم را روى زانوى خودم بگذارم و خودم براى زندگى ام تالش كنم. اصال 

دوست نداشتم در خصوص پول، هيچگونه كمكى از پدرم بخواهم. 

مى شود گفت كمك كه نمى خواستم هيچ، گاهى اوقات به ديگران كمك هم  
مى  كردم. كال كار كردن را خيلى دوست داشتم و به اصطالح بچه زبر و زرنگى 
بودم بطوريكه هر جا براى كار كردن مى رفتم قبولم مى كردند.  به خاطر دارم 
كه در آن ايام ميز پينگ پنگ مدرسه را ساليانه اجاره مى كردم و به بچه ها 

ساعتى اجاره مى دادم.
تا گرفتن ديپلم و رسيدن به سن 18 سالگى تقريبا همه كارى كرده بودم و از 
هر كارى سررشته اى داشتم اما يك كار بود كه آن را خيلى دوست داشتم و 
مدتى در آن رشته كار كرده بودم و آن درست كردن سنگ مصنوعى با رزين و 

موادى ديگر بود كه تقريبا به صورت يك حرفه آن را آموخته بودم. 
بعد از گرفتن ديپلم، سريع به خدمت نظام رفتم و بعد از مدتى معافيت گرفتم. 
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بعد از گرفتن پاسپورت تصميم گرفتم كه براى كار كردن به كويت بروم. در آن 
زمان خيلى از ايرانى ها براى كار كردن به كويت مى رفتند. من هم جوان بودم 
و البته خام و بى تجربه. فقط اسمى از كويت شنيده بودم و اينكه در آنجا خيلى 
راحت مى شود پول در آورد اما در اين خصوص هيچ تحقيق و پرس و جويى 
نكرده بودم و يك اشتباه خيلى بزرگم اين بود كه بدون تحقيق و سنجيدن 
جوانب امر، به آنجا رفتم. فكر مى كردم كه اگر در آنجا سنگ مصنوعى درست 
كنم و بفروشم مى توانم پول خيلى خوبى بدست آورم. خالصه اينكه بدون هيچ 

گونه اطالعاتى و با مقدار پولى اندك، بليط خريدم و راهى كويت شدم.
در آنجا اطاقى گرفتم و چند وقتى مشغول درست كردن سنگ مصنوعى شدم 
اما هيچ كدام از سنگهايى را كه ساخته بودم، به فروش نرفت چون من حتى تا 
آن زمان نمى دانستم كه كويتيها معموال سنگهايشان را از ايتاليا مى آورند و به 

همين خاطر كارم اصال نگرفت و كليه تصوراتم غلط از آب درآمد.
خيلى مستاصل و نااميد شده بودم. بعد از مدتى پولم هم تمام شد و حتى 
دينارى ته جيبم نمانده بود به همين دليل تصميم گرفتم به ايران بازگردم اما 
با كدام پول؟ حتى براى تهيه بليط برگشت هم پول نداشتم. هيچ راهى برايم 
باقى نمانده بود، تصميم گرفتم به سفارت ايران بروم شايد بتوانم از آنها كمكى 
بگيرم. پُرسان پُرسان گشتم و سفارت ايران را پيدا كردم. رفتم داخل سفارت 
و به يكى از آقايانى كه مسئول آنجا بود گفتم كه ايرانى هستم و مدتى است 
براى كار به كويت آمده ام اما حاال پولم تمام شده و مى خواهم به ايران برگردم. 
آن شخص از من سئوال كرد كه از چه طريقى به كويت آمده ام قانونى و يا به 
صورت قاچاق؟ گفتم نه من قانونى آمده ام و پاسپورت دارم، بليط خريده ام و به 
صورت قانونى به كويت آمده ام. دوباره آن شخص گفت: خوب به همان صورتى 
كه آمده اى به همان صورت هم برگرد. در جوابش گفتم: يعنى شما فكر مى 
كنيد كه اين موضوع به ذهن خودم نرسيده بود؟ اگر پول داشتم كه اينجا نمى 
آمدم. خالصه اينكه آن شخص گفت سفارت هيچ كمكى نمى تواند انجام دهد. 
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من هم لجاجت كردم و گفتم: از اينجا تكان نمى خورم، آنقدر اينجا مى نشينم تا 
شما من را به ايران بفرستيد. بحثم با آن آقا به درازا كشيد و كار به سفير كشيده 
شد. سفير ايران از من سئوال كرد كه چرا اينقدر سر و صدا به راه انداخته ام؟ 
من هم كل جريان را از اول براى آقاى سفير تعريف كردم و در ادامه حرفهايم 
گفتم: اگر پول برگشت به ايران را داشتم كه مزاحم شما نمى شدم، توى اين 
كشور غريب به جز شما كه هموطن هستيد از چه شخص ديگرى مى توانم 
انتظار كمك داشته باشم؟ و در ادامه حرفهايم به اوگفتم كه آدم ندار و بى پول 
دين ايمان درست حسابى هم ندارد. با اين حرفم، آقاى سفير و مردى كه كمى 
آنطرف تر بر روى صندلى نشسته بود خنده شان گرفت. بعد آقاى سفير سئوال 
كرد كه شما االن مشكلتان چيست؟ پول براى بازگشتن به ايران؟ مگر شما 
توى اين مدت در كويت كار نمى كرديد؟ در جواب، جريان ساختن سنگهاى 
مصنوعى و به فروش نرفتن آنها را دوباره برايشان تعريف كردم. در ميان صحبت 
ما، آن آقايى كه آنطرف تر نشسته بود با لهجه غليظ اصفهانى گفت: اگر جايى 
را براى كار كردن به شما معرفى كنم حاضرى بروى و مشغول به كار شوى؟ 
گفتم: حتما، چرا كه نه خيلى هم خوشحال مى شوم. بعد گفت: بسيار خوب برو 

بيرون و منتظر باش تا من بيايم.
آقاى  آن  ساعت  نيم  از  بعد  حدودا 
به  خودش  ماشين  با  مرا  اصفهانى، 
يك كارگاه نجارى بُرد. آن آقا، دوست 
و  بود  كويت  در  ايران  سفير  نزديك 
داشت  اقامت  كويت  در  سال  چندين 
و داراى يك فروشگاه و كارگاه بزرگ 
سرويس  و  كمد  و  مبلمان  ساخت 
ناهارخورى  صندلى  و  ميز  تختخواب، 
كه  بود  بزرگى  محوطه  آنجا  بود.  و... 
جلويش فروشگاه و در پشت آن كارگاه 
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واقع شده بود.
از همان روز تا مدت يكسال و چند 
ماه بعد كه به ايران بازگشتم در همان 
كارگاه نجارى ماندم و كار كردم. البته 
قبل از من هم اشخاص ديگرى بودند 
كه در آنجا مشغول به كار بودند از 
اصفهانى  آقاى  همان  برادر  جمله 
صاحب كارگاه كه چند سالى را در 
و  بود  آنجا  مدير  و  كرده  كار  آنجا 
سپس به ايران بازگشته بود. من بعد 

از او مدير كارگاه شدم. 
زيادى  استعداد  گفتم  كه  همانطور 

براى يادگيرى داشتم. كار را، هم خيلى زود فرا مى گرفتم و هم خيلى خوب 
انجام مى دادم. مدتى بعد براى خودم در كار نجارى يك پا استاد كار شدم. 
سرعت كار بسيار بااليى هم داشتم مثال اول هفته سفارش 5 عدد كمد 5 در 
را مى گرفتم و تا آخر هفته و سر موعد آنها را درست كرده تحويل مى دادم. 
خيلى تميز و محكم و زيبا. لوالكارى را هم ياد گرفته بودم و خيلى خوب انجام 
مى دادم. شايد در نگاه اول و از طرز اَره در دست گرفتنم خيلى ها مى توانستند 
بفهمند كه تازه كار و مبتدى هستم اما اگر كسى كارهايم را مى ديد پيش 
خودش فكر مى كرد كه اين كارها، هنر يك استاد بى نظير و ماهر است. صاحب 
كارم روزى يك و نيم دينار به من حقوق مى داد به اضافه روزى سه وعده غذا.

روزگارم به همين منوال مى گذشت و مشغول بكار بودم تا اينكه روزى از صاحب 
كارم اجازه گرفتم و از كارگاه براى تفريح بيرون آمدم. خسته بودم و احتياج 
به مرخصى داشتم. رفتم توى خيابانها براى گشتن و پرسه زدن. همانطور كه 
مشغول ديدن مغازه ها بودم، رسيدم به يك كارگاه نجارى. كارگاهى كه وسايلى 
مانند وسايل كارگاه ما را توليد مى كرد. خيلى برايم جالب بود، نمى دانم چرا 
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يكدفعه حس شيطنت و كنجكاوى در من گل كرد و مى خواستم خودم را 
نيز امتحان كنم. رفتم توى مغازه و سراغ صاحب كار آنجا را گرفتم. گفتم شما 
شاگرد نمى خواهيد؟ گفت: كار نجارى بلدى؟ گفتم: بله. گفت: چه چيزهايى 
بلدى با چوب درست كنى؟ من هم هرچه را كه بلد بودم توضيح دادم و گفتم 
كارگاه  آن  صاحب  بعد  كنم.  درست  برايتان  جا  همين  حاضرم  بخواهيد  اگر 
مقدارى چوب و وسايل و تخته آورد به من داد و گفت مشغول شو. خالصه تا 
غروب مشغول شدم و چند تا وسيله چوبى برايشان درست كردم. در پايان وقتى 
كه كارهايم را تحويل دادم خيلى خوشش آمد و كارهايم برايش بسيار جالب 
بودند به همين دليل گفت كه اگر بخواهم مى توانم از فردا بروم و با روزى 5 

دينار مزد آنجا مشغول شوم.
نزد صاحب كارم برگشتم و كل جريان 2 روز را برايش تعريف كردم. صاحب 
كارم فكرى كرد و گفت: من خودم با اضافه كارى روزى 5 دينار مى دهم 
همينجا پيش خودم بمان. پيشنهاد خوبى بود، هم با محيط آشنا بودم و هم 
اينكه چم و خم كار آنجا در دستم بود بنابراين قبول كردم و تا روزى كه به ايران 

بازگشتم همانجا كارم را ادامه دادم.
روزها به منوال قبل مى گذشت و همچنان مشغول به كار بودم. از صبح تا بعد از 
غروب و حوالى شب، كارم را در كارگاه نجارى ادامه دادم. بعد از كار هم به خانه 
مى رفتم. البته خانه كه نبود اطاقى بود كه با يك نفر ديگر بصورت شريكى اجاره 
كرده بوديم. من و هم اطاقيم زياد با هم دمخور نبوديم و كارى به كار يكديگر 
نداشتيم و صرفا، هم اطاقى بوديم. از صبح هر كدام به دنبال كار خودمان 

مى رفتيم و فقط شبها براى خوابيدن به آنجا باز مى گشتيم.
يادم هست يكى از شبهاى ماه مبارك رمضان بود و من براى اينكه هنگام سحر 
خواب نمانم ساعت را كوك كرده بودم. هم اطاقيم اهل روزه و اين حرفها نبود. 
ساعت سر موقع با صداى زنگ به صدا درآمد و هم اطاقيم از خواب پريد و 
اعتراض كرد كه چرا صداى زنگ در آن موقع به صدا درآمده است. خالصه سر 
همين جريان ما با هم بگو مگو كرديم و كارمان به مشاجره لفظى و در نهايت 
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دعوا و پليس و ُشرطه كشيد. پليس كه آمد ما را به موقف شرطه يا همان ايستگاه 
پليس بردند. در آنجا از من سئوال كردند كه چگونه به كويت آمده ام؟ و سپس 
مداركم را بررسى كردند. مشخص شد كه من قانونى به كويت آمده ام اما ويزاى 
كار ندارم و ويزايى هم كه در بدو ورود به خاك كويت برايم صادر كرده بودند 

مدتها بود از زمانش گذشته و 
همين مسئله باعث اخراجم از 
كويت و بازگشتم به ايران شد.

واقعا كه هيج جا مملكت خود 
آدم نيست. به محض ورود به 
ايران نفسى عميق كشيدم و 
پر  وطن  هواى  از  را  ام  سينه 
بودم  اى  پرنده  چونان  كردم. 
باشد.  شده  آزاد  قفس  از  كه 
نشده  انقالب  هنوز  موقع  آن 
بود. مدتى را با انجام كارهاى 
تا  كردم  سپرى  مختلفى 
درسم  گرفتم  تصميم  اينكه 
را ادامه بدهم. البته من درس 
داشتم  دوست  را  خواندن 
كه  دانستم  مى  مخصوصا  و 
براى پيشرفت كردن در آينده 
حتما بايد درسم را هم ادامه 
يك  در  دليل  همين  به  دهم 
دوره آموزش مديريت كه در 
دانشگاه تهران برگزار مى شد 
شركت كردم و مدركم را هم 
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گرفتم. به خاطر دارم زمانى كه در دفتر فخارى (كوره آجر پزى) به عنوان 
كارمند مشغول به كار بودم، صاحبان كارخانه به نام حاج احمد قراب و حاج 
مرتضى خوش بين، كه مردان صحيح العملى بودند، وقتى به من چند فقره چك 
مى دادند و مى گفتند اين چك ها را به بانكهاى مختلفى كه نوشته بودند ببرم 
و آنها را براى وصول تحويل بانك دهم، مى گفتند سوزن سنجاقهاى خودمان 
كه ضميمه هست را دوباره بياور، ولى اگر مال فرد ديگر بود نياور، كه اين خود 
چند نكته اخالقى و درس زندگى براى من بود. اول اينكه منگنه نمى كردند كه 
اسراف شود، دوم اينكه مى گفتند سنجاقهاى خودمان را بياور، سوم اينكه مى 
گفتند مال كس ديگرى را نياور و تمام اينها درس زندگى بود كه بعدها به كارم 

آمد و آنها را به كار گرفتم.
مدتى بعد از آمدن از كويت يك كارگاه موزائيك سازى در خيابان پنجم نيرو 
هوائى اجاره كردم و با روزى 10-12 متر موزائيك شروع به توليد كردم. كار 
موزائيك سازى در آن زمان به صورت پِِرسى بود و وسايل كارش يك جك 
ماشين بود كه سيلندر را پُر مى كرد و بوسيله آن قالب را پرس مى كرد كه 
در آن مواد ريخته مى شد و بعد از پرس شدن، در واقع موزائيك ها را از قالب 
در مى آوردند. بعد از مدتى كارگاه بهترى را با ماهى 500 تومان در مكانى 



/ كارآفرينى به شيوه على اصغر كيهانى 26

نزديك كارخانه نان ماشينى ارتش در خيابان جاده سوم در جايى نزديك شاه 
عبدالعظيم اجاره كردم. در آنجا سر كارگر هم داشتم و اكثر كارگرها بيشتر اهل 
همدان بودند اما از آنجايى كه مدير خوب بايد كار بلد باشد و به همه كارها 
اشراف داشته باشد خودم هم آستين باال مى زدم و پا به پاى كارگرها كار مى 

كردم. دوست داشتم كار موزائيك سازى را ياد بگيرم.
من اوايل كار در آنجا در هر روز چيزى بين 10 تا 12 متر موزائيك مى زدم. 
كارها به صورتى پيشرفت مى كرد كه كم كم به كار اشراف پيدا كردم و دوست 
داشتم ثابت قدم باشم تا بتوانم در همان كار پيشرفت كنم. با همين ايده، دل 
به كار دادم و به كارم با چشم عالقه نگاه كردم و روز به روز ايده ها و برنامه 
هاى بهترى براى كارهايم داشتم بطوريكه بعد از گذشت يكى دو سال تقريبا 
روزى هزار متر موزائيك توليد مى كردم. سه دستگاه پرس داشتم كه به صورت 
هيدروليك كار مى كرد و تعداد زيادى كارگر كه در سه شيفت برايم كار مى 
كردند. آن روزها كه روزى 12 متر موزائيك توليد مى كردم، روزى دو يا سه 
كيسه يعنى چيزى در حدود 150 كيلوگرم سيمان مصرف مى كردم در حاليكه 
امروزه در كارخانه هاى ما چيزى در حدود 25 هزار تن در ماه سيمان مصرف 

مى شود.
بعد از گذشت مدتى كال از كار، كارخانه دارى و توليد محصوالت ساختمانى 
كوره  و  آجر  توليد  كار  در  موزائيك،  بر  عالوه  رو  همين  از  بود.  آمده  خوشم 
آجرپزى هم تخصص پيدا كردم چون توليد آجر از موزائيك خيلى بهتر بود و 
وجهه اش هم از موزائيك سازى بهتر بود و درآمد بيشترى هم داشت. در چند 
كارخانه آجرپزى مشاركت كردم. تعداد كارگران ما 300، 400 نفر بودند كه اين 
تعداد در كارخانه موزائيك سازى به 50 نفر بيشتر نمى رسيد. البته كار سخت 
و طاقت فرسايى بود و افرادى از عهده اين كار برمى آمدند كه داراى بنيه بدنى 
قوى باشند در حاليكه بيشتر كارگران من را نوجوانان زير 17 سال تشكيل 
مى دادند به همين دليل هم اين كار زياد به دلم نمى نشست و كارى نبود كه 
قلبا آن را دوست داشته باشم بنابراين به دنبال فرصت مناسبتر و راهى بهتر 
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بودم تا بتوانم اين كار را تغيير دهم. آن زمان، دقيقا 30 ساله بودم كه ازدواج 
كردم. مدتى بعد از ازدواج، در اولين دوره هاى دانشگاه آزاد اسالمى كه تازه 
تاسيس شده بود شركت كردم و رشته حسابدارى و مديريت را انتخاب كردم و 
موفق شدم در اين رشته ها فارغ التحصيل شوم. در آن زمان خداوند دو فرزند 
هم به من عطا كرده بود، گلهايى از باغ بهشتش، دو پسر كه نامشان را محمد 

و مهدى گذاشتم.
در زمان شكل گيرى انقالب اسالمى در سالهاى 56-57 من هنوز كارخانه 
آجرپزى داشتم. همزمان با بروز اتفاقات سياسى و اقتصادى در ايران كم كم 
جو فكرى مردم و اقشار مختلف جامعه هم داشت تغيير مى كرد و تفكرات از 
روزهاى قبل متمايزتر و كاملتر و بهتر مى شد. من نيز همچنان در فكر داشتن 
كارى بهتر از توليد آجر بودم. در زمان فروش و داد و ستد آجر، مشتريان و 
دوستان خيلى خوبى هم پيدا كرده بودم و با دو سه نفر مهندس آشنا شده بودم 
كه شركتى ساختمانى بنام شركت پارتانا را داشتند. من با آنان تقريبا همسن و 
سال بودم و با هم آمد و رفت و رفاقت داشتم. يك روز كه به كارگاه ساختمانى 
رفته بودم تا سرى به ايشان بزنم، متوجه شدم در قسمتى كه كارهاى ساختمانى 
را انجام مى دادند به عنوان سقف از اسپايرول هاى جديدى استفاده مى كردند و 
از آن سقف خيلى خوشم آمد و تصميم گرفتم كه براى سقف حمام هاى كارگران 

كه در حال ساخت آنها در كارخانه خودم بودم، از آن سقف ها استفاده كنم.
چندى بعد يكى از همين دوستان، من را با مدير فروش يكى از كارخانه هاى 
توليد كننده اسپايرول و تيرچه بلوك آشنا كرد و با همان آقاى مدير فروش از 
كارخانه شان بازديد كردم و در واقع از خط توليد و مراحل ساخت تيرچه بلوك 
كه كار نسبتا نويى بود ديدن كردم. كار جديد و جالبى بود و پيش خودم فكر 
كردم شايد اين كار، همانى است كه مدتها در ذهنم دارم به دنبالش مى گردم.

سقف هاى مورد نياز براى حمام هاى كارخانه را از همان نوع اسپايرول خريدارى 
كردم زيرا در حاليكه آشنايى كلى با كار توليد اين محصول پيدا كرده بودم، 
در عين حال دلم مى خواست ببينم اين اسپايرول و تيرچه بلوك ها در هنگام 
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كارگزارى بر روى سقف چگونه هستند و بتوانم عمال با ساختن سقف حمام 
هايم آنها را امتحانى هم كرده باشم.

يادم هست چند تا مشترى داشتم كه از من آجر مى خريدند. روزى كه براى 
تحويل صورت حساب به محل كار آنها رفته بودم ديدم كه كليه سقفهايش را 
دارند بصورت طاق ضربى مى سازند. طاق ضربى طاقى بود كه اول آهن كشى 
مى كردند بعد روى آجرهاى خيس، گچ و خاك مى ماليدند و با ضرب بين 
تيرآهن ها جا مى دادند. تعجب كردم و به آن مشترى گفتم كه چرا براى 
ساختن يك طاق اينقدر به خودتان زحمت مى دهيد؟ االن امكانات جديد آمده 
مثل اسپايرول و تيرچه بلوك و كمى از مزاياى تيرچه بلوك برايشان تعريف 
كردم. بعد از حرفهاى من آن مشترى سئوال كرد كه آيا من مى توانم به آنها 
تيرچه بدهم؟ بعد از زدن سقف حمام هاى كارخانه خودم مقدارى تيرچه بلوك 
زياد آورده بودم به همين دليل گفتم: بله دارم. مقدارى كه داشتم را اندازه كردم 
و به آنها دادم و براى تهيه مابقى تيرچه بلوكها رفتم به همان كارخانه قبلى. 
پس از اينكه تيرچه بلوكها را خريدم، مدير فروش آنجا گفت: آقاى كيهانى چرا 
خودت تيرچه بلوك توليد نمى كنى؟ گفتم: راستش تا به حال به فكرم نرسيده 
بود، اما فكر نمى كنم كه بتوانم چون به كارخانه و امكانات خاصى نياز دارد. 
آن شخص گفت: دقيقا، اگر بتوانى يك كارخانه بخرى مى توانى به راحتى خط 
توليد اسپايرول تيرچه بلوك را راه اندازى كنى و خالصه اينكه مرا براى تاسيس 
يك كارخانه خيلى تشويق كرد و به قولى استارت كار از همانجا شروع شد. 
مدتى بعد كارخانه اى را برايم پيدا كردند. البته كارخانه كه نبود تكه زمينى در 
باالى منطقه هشتگرد بود. جريان آن زمين هم اين بود كه قبل از انقالب شروع 
مى كنند به ساختن يك كارخانه بزرگ در اين زمين و فقط40 متر ديوار چينى 
يك مترى در آن زمين انجام مى دهند و يك ساختمان نيمه كاره هم مى سازند 
و حتى قسمت نگهبانى آن را هم تعبيه مى كنند، اما در جريان انقالب ادامه كار 
ساخت اين كارخانه به تعويق مى افتد و كال متوقف مى شود بنابراين، كار، در 
نيمه رها مى شود. در جريان همين وقفه، زمانى هم مقدار زيادى از تيرآهن هاى 



29   زندگى و روزگار على اصغر كيهانى /

ساختمان نيمه كاره را به سرقت مى برند و كال يك جاى باير و متروكه و مخروبه 
بود كه فاصله زيادى داشت تا تبديل شدن به يك كارخانه درست و حسابى.

قرار مالقات با صاحب ملك را يكى  از دوستانم هماهنگ كرد و پس از كلى 
صحبت و چانه زدن باالخره آن كارخانه را خريدم. من آنموقع در وزارت صنايع 
تردد و رفت و آمد پيدا كردم و با اكثر كارشناسان و مهندسان وزارتخانه آشنا 
شدم و با هم به بازديد هاى مختلفى از كارخانجات ساخت بتن مى رفتيم و 
اين بازديدها را جهت كسب تجربه و برداشتهاى مفيد براى خودم انجام مى 
دادم. مى رفتم تا كارهاى جديد، ساختمان كارخانه ها، خطهاى توليد، مواد 
مورد استفاده، فن آورى هاى جديد، طرز مديريت و... را ببينم و ياد بگيرم و 
از اين تجربيات در كارها و مديريت خودم استفاده كنم. خيلى دوست داشتم 
كه آدم كار بلدى باشم هر چند كه مدير بودم اما دلم مى خواست به تك تك 
كارها و امور حتى جزئى ترين مسايل كار هم وارد باشم. هرچند كه امروز بعد از 
گذشت سالها، هنوز هم بر سر همين عقيده هستم كه مدير بايد كارآمد و كار بلد 
باشد. در هر حال طى بازديدهايم، از هر جا نكات مثبت و برداشتهاى متفاوتى 
مى كردم، سپس آنها را كنار هم مى گذاشتم كه در نتيجه توانستم يك كارخانه 
بسيار شيك و عالى و پُر بازده بسازم و تا امروز هم آن كارخانه، شكر خدا هنوز 

برايم باقى است و به كار خودش ادامه مى دهد.
نام كارخانه را ايران فريمكو گذاشتم كه البته اين نامى بود كه از زمان قبل 
از انقالب بر روى كارخانه گذاشته بودند كه پس از خريد و ساخت كارخانه، 
نامش را تغيير ندادم و همان نام را برايش برگزيدم. كارخانه ام در آن زمان جزء 
اولين ها بود و از نظر تنوع توليد، جزو بهترين ها بشمار مى آمد. حتى به جرات 
مى توانم بگويم كه هيچكس تا امروز نتوانسته كارخانه اى مطابق با كارخانه 
من بسازد و ُحسن اين كارخانه آن است كه هميشه به روز بوده و همواره از 

تكنولوژيهاى روز در آن استفاده كرده ام.
با اينكه قاعدتا بايد در محل توليد كارخانه بتن، خاك و شن و ماسه و اينجور 
مواد وجود داشته باشد اما ايران فريمكو هميشه براى همه عجيب است. كسانى 
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كه براى بازديد كارخانه مى آيند تعجب مى كنند. در بيشتر كارخانه هاى 
بتن معموال درختكارى و فضاى سبز، چمن و گل وجود ندارد اما در كارخانه 
ايران فريمكو كه اولين كارخانه ام بود، فضاى سبز بسيار زيبايى را ايجاد كردم. 
ساعتهاى كارى ما معموال زياد بود و از صبح تا ساعت 10-11 شب در كارخانه 
بوديم. بيشتر ساعت عمرم را در كارخانه گذراندم، اصال يك جورهايى كارخانه 
رفاه  از  منزل  مثل  بايد  هم  كار  محل  كه  بودم  معتقد  دومم.  خانه  بود  شده 
و آرامش خاصى برخوردار باشد تا محيط كار براى تمامى پرسنل، جذاب و 
دلنشين باشد كه بر اثر آن مسلما راندمان كارى هم بسيار باال مى رود و اگر 
خودپسندى و اغراق نباشد بايد بگويم كه كارخانه من بيشتر شبيه يك وزارتخانه 

است بطوريكه بعدها از نظر معمارى و استاندارد هم مقام اول را كسب نمود.
در كارخانه، روز به روز كارها را بهتر و غنى تر مى كردم. در فريمكو، شن و 
ماسه هاى مورد نياز براى كار خودم را توليد مى كردم. قطعات، بتن، انواع 
جدولها، انواع تيرچه هاى پيش ساخته و پيش تنيده و اقسام ديگرى از قطعات 
را نيز توليد مى نمودم. عالوه  بر توليد به دنبال اين مسئله هم بودم كه چه 
راهكارهايى را مى توانم انتخاب كنم كه بازار كارمان خوب شود و ميزان فروش 
باال برود. يكى از درسهاى مهم كه در طول دوران كارى و زندگى ام كسب كرده 
ام اين بود كه هيچ وقت خداى نكرده به هيچ عنوان حقى را از محقى پايمال 
نكنم و هميشه حق مردم را بدهم و فرمولم براى موفقيت اين بود كه به  همان 

اندازه اى كه من نفع مى برم مردم هم بتوانند نفع ببرند.
معتقد بودم و هستم كه وقتى منافع من تامين مى شود كه منافع جمع تامين 
باشد يعنى منافع خودمان را در منافع جمع تعريف كردم كه اين موضوع، 
واقعا هم به نفع گروه ما بود براى همين سعى كرديم كيفيت محصوالتمان را 
هرچه بيشتر باال ببريم. با  اين كار، هم مردم به جنس دلخواهشان مى رسيدند 
و هم اينكه فروش ما باالتر مى رفت. تصميم گرفتم محصوالتمان را استاندارد 
كنم و براى رسيدن به اين هدف بسيار تالش كردم چون اين موضوع نفع 
مستقيم براى مردم داشت زيرا با استاندارد شدن محصوالت بتنى و قطعات و 
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مصالح ساختمانى، ساخت و سازها هم مستحكم تر مى شد و اين موضوع براى 
ما هم منفعت داشت زيرا مى توانستيم از طريق فروش مصالح استاندارد نفع 
خوبى داشته باشيم بنابراين براى رسيدن به اين هدف اولين پيشنهاد را ما به 
دولت داديم كه توليد و توزيع و مصرف مصالح ساختمانى بايد استاندارد شود و 
مى توانم بگويم كه تحقق اين موضوع واقعا نتيجه پيگيرى ها و تالشهاى فردى 

من بود. 
اين موضوع، كار بسيار مشكلى بود و براى تحقق آن در خصوص استانداردسازى، 
بيش از 2500 مطلب در روزنامه ها و جرايد چاپ كرديم و سرانجام با دوندگى 
و پيگيرى هايم باالخره اين موضوع به نتيجه رسيد و در تاريخ 84/12/24 دولت 
اين موضوع را تصويب كرد كه در روزنامه هاى كثيراالنتشار آن زمان هم اين 
موضوع درج شد.  استاندارد شدن براى من خيلى مهم بود بطوريكه آنقدر راجع 
به اين موضوع تحقيق كردم و مطلب گفتم و نوشتم كه موسسه استاندارد آن 

زمان برايم حكم صادر نمود و من را به عنوان  مشاور انتخاب كرد. 

آقاى كيهانى و دكتر قاليبافان
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توانستم با پيگيرى هاى زياد توافق نامه اى با شهردار تهران امضا نمايم كه همه 
سازندگان را متعهد مى كرد تا از بتن استاندارد استفاده كنند و در غير اينصورت 

شهردارى به آنها پايان كار ندهد. 

حدود 20 سال تالش كردم تا بتوانم همين جداولى كه در سطح خيابان هاى 
شهر تهران نصب مى شود را متداول كنم چون قبل از آن جداول مورد استفاده، 
جداول دستى بود كه عمر چندانى نداشت و بعد از مدتى از بين مى رفت براى 
همين باز هم زحمات خيلى زيادى را متحمل شدم تا بتوانم جداول ماشينى را 
وارد بازار ايران كنم كه سرانجام هم موفق شدم بطوريكه امروز، عالوه بر تهران 
در شهرستانها هم اين جداول مصرف مى شود و استفاده زيادى دارد و در حال 
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حاضر فقط در اطراف تهران بيش از 50-60 كارخانه ساخت جداول ماشينى 
وجود دارد.

يكى ديگر از كارهاى مهم ما در آن زمان اين بود كه بسيارى از ماشينهاى 
كاريمان را نو و جديد كرده بوديم. چندين بار پليس راه و راهنمايى و رانندگى 
جلوى ماشينهاى ما را گرفته و آنها را متوقف كرده بود و دليلشان هم اين بود 
كه مى گفتند شما بار اضافى زده ايد. من خيلى ناراحت شدم. مكاتبه اى كردم 
با اداره راه و از آنها سئوال كردم حاال كه ما داراى ماشينهاى جديد با قدرت 
موتورهاى باالترى هستيم چرا بار كمترى بزنيم؟ بعد از مدتى به ما جواب 
كتبى دادند كه دليلش اين است كه پُل ها و ابنيه و جاده هاى ما استقامت 
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ماشينهاى شما را ندارد و ممكن است كه به آسفالتها صدمه بزند. جواب خيلى 
عجيبى داده بودند كه نمى توانستم قبول كنم و اصال آن جواب با عقل جور در 
نمى آمد. مجبور شدم تا راجع به ادعاى آنان مدتى تحقيق كنم. مى دانستم 
كه آنها از مدتها قبل ساخت راههايشان را به مناقصه گذاشته بودند. سعى كردم 
جوابشان را با مدرك و داليل منطقى و محكم بدهم به همين دليل فرمولى 
تهيه كرده بوديم كه در آن ثابت كرديم ادعايشان نسبت به اين موضوع صحت 
ندارد و جالب اينكه بعد از اين جريانات به ژنو رفته بودم كه آنجا هم تحقيقات 
و فرمولى را كه تهيه كرده بودم ارائه دادم كه بسيار طرحم مورد تشويق قرار 
گرفت و حتى به ما جايزه دادند و از روس ها هم براى اين طرح، جايزه ويژه 
دريافت كردم. من ثابت كردم كه اگر در اين جاده ها تردد كاميونها كمتر باشد 
و ماشينها، بار بيشترى حمل كنند، اولين ُحسنش سودى است كه به جيب 

دولت سرازير مى شود.
خالصه اينكه هرچه دليل و سند و مدرك ارائه داديم باز هم زير بار نرفتند. 
داليل و مدارك ما، مستدل و محكم بود و 2-3 سال تحقيق از كشورهاى 
خارجى هم داشتم. يادم مى آيد كه روزى در مراسمى وزير صنايع وقت داشت 
به من جايزه مى داد. درست در همان لحظه، باالى ِسن به آقاى وزير گفتم كه 
طرح و پيشنهادى دارم در خصوص وضعيت راههاى كشور كه خيلى به نفع 
مردم و كشور است. آقاى وزير، مرا  به آقاى فاطمى امين كه از مشاورانشان 
بودند معرفى كردند. چند ساعت بعد آقاى امين تماس گرفتند و قرار مالقاتى را 
با هم گذاشتيم. پيش ايشان رفتم و درباره تحقيقاتم و طرحى كه داشتم برايشان 
توضيحات مفصلى ارائه كردم. آقاى امين از طرح هايم خوششان آمد بطوريكه 
از چندين نفر از مسئولين وزارت راه و استادان كار و روساى كارخانجات ماشين 
سازى دعوت كردند كه آنها هم با طرحهاى من از نزديك آشنا شوند كه نتيجتاً 
تمام حرفها و طرح هاى پيشنهادى را پذيرفتند و جالب اينكه همان اشخاصى 
كه براى ما نامه كتبى زده بودند كه ماشينهاى شما براى جاده ها و آسفالت ضرر 
دارد، همانها دوباره نامه زدند كه تحقيقات شما باعث افتخار جامعه مهندسى 
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كشور است. در ايران قسمتى از طرحم به مرحله اجرا درآمد اما قسمت كمى 
از طرحم هنوز اجرا نشده و اين هم عالوه بر طرح استاندارد سازى مصالح 
ساختمانى كار ديگرى بود كه با افتخار براى مردم و كشورم انجام دادم. در كار 
هميشه بر اين باور بوده و هستم كه كار و دانش بايد با هم توام باشد و در همين 
راستا و به منظور تربيت نيروى انسانى ماهر و متخصص اقدام به تأسيس و راه 
اندازى مركز آموزش فنى و حرفه اى در جوار صنعت و دانشگاه علمى كاربردى 
نموديم كه با اجراى دوره ها و رشته هاى فنى ساختمان بويژه صنعت بتن به 
آموزش و تربيت متخصصين مورد نياز صنايع مبادرت مى ورزد و هم اكنون در 
اين دانشگاه بيش از 500 نفر دانشجو در مقاطع كاردانى و كارشناسى مشغول 

به تحصيل مى باشند.
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به جهت تشويق و علم آموزى دانشجويان، تسهيالت فراوانى نظير جذب و 
تحصيل  شهريه،  تخفيف  آموزشى،  هاى  رشته  نمونه  دانشجويان  بكارگيرى 
رايگان دانشجويان برتر در رشته ها و دروس هر رشته، در نظر گرفته شده است. 
در اين دانشگاه سعى شده است با تدوين رشته هاى جديد ويژه بتن در مقاطع 
كاردانى – كارشناسى و كارشناسى ارشد گامى بلند براى تحقق و ايجاد دانشگاه 
نمونه و برتر در كشور برداشته شود كه مى توان به رشته هاى كاربردى عمران 
بتن، مهندسى فناورى بتن و نقشه بردارى كارگاهى و همچنين كارشناسى 
ارشد معمارى بتن و كارشناسى ارشد عمران رويه هاى بتن rccp  اشاره نمود. 
با حمد و سپاس خداى منان، اكنون به موفقيت كارى و خوشبختى در زندگى ام 
رسيده ام. در زندگى همه چيز دارم و همه از من راضى هستند. به كسى دروغ 
نگفته ام و حق كسى را ضايع نكرده ام و تمامى اينها اول با حمايت و تشويق 
فرزندان عزيزم و كار و پشتكار آنها بوده است. وقتى ازدواج كردم همسرم 17 
سال بيشتر نداشت و سعى كردم با خودم سطح بينش و دانائى و تجربه و اعتماد 
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به نفس را در او هم باال بياورم و نگذارم فقط در محدوده خانه پرورش پيدا كند 
و تا جايى كه بخاطر دارم هر روز و هر شب حداقل يك ساعت صحبت مى كردم 

و او نيز ياد مى گرفت و به قول خودش من استاد او بودم. 

همسرم همواره در پيشبرد كارهايم بسيار موثر بوده است. صبر و حوصله و 
متانتى كه همسرم در پيشبرد كارها و رتق و فتق امور خصوصى زندگى و خانه 
ام به خرج داد مثال زدنى است. تربيت و پرورش چهار فرزندم به نامهاى محمد، 
مهدى، ميثم و ميالد كارى نبود كه بدون حضور من در خانه به آسانى انجام 
شود. آنقدر كار مى كردم كه بيشتر اوقات در خانه نبودم حتى گاهى روزهاى 
اول و دوم عيد نوروز را هم سركار مى رفتم و بنابراين راهبرى فرزندانم وظيفه 
اصلى مادرشان بود. البته همسرم هيچگونه مسئله اى را از من پوشيده نمى 
گذاشت و حتى كوچكترين جزئيات اتفاق افتاده در منزل را هم برايم تعريف مى 
كرد كه  بعضا در برخى از موارد همسرم را راهنمايى مى كردم و در خصوص 

برخى از مسائل اعمال نظر مى كردم.
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هميشه گفته اند كه پشت سر هر مرد موفقى، يك زن ايستاده است و واقعا 
كه همسرم موفق بود، چه در خانه دارى، چه در پرورش و نمو فرزندان و امور 
تحصيلى آنان و چه در خصوص ارتباط با فاميل و همه و همه همسرم همواره 
در زندگى، محيطى بسيار امن و دلپذير را برايم فراهم مى كرد و در زندگى مان 
چيزى به جز صداقت و عشق و محبت حاكم نبود و صد البته كه همين عشق 

خانوادگى بود كه به من در كار، انرژى بسيار زيادى مى داد.
موفقيت  و  كشيديم  زيادى  زحمات  فرزندانمان  تربيت  براى  همسرم  و  من 
امروزشان نتايج تالشهاى ماست. بچه هايم بسيار خوب و قدردان هستند و به 
همين دليل در زندگى به آنها اختيار كامل داده ام و در حال حاضر در راهى 
قدم بر مى دارند كه در زندگى برايشان ترسيم كرده ام. موفقيت هاى فرزندانم 
نتيجه درسهايى از زندگى است كه به آنها داده ام. به آنان سالم بودن در كار، 
همراه با عزت و اعتماد به نفس را ياد داده ام و براى همين امروز از پيشرفتشان 
در زندگى نهايت لذت را مى برم. بچه هايم را بگونه اى تربيت كرده ام كه بكار 
و زندگى عالقه فراوانى دارند زيرا هميشه براى پيشرفت در كارها تشويقشان 
مى كردم و نمى گذاشتم كه فرد ديگرى از كارهايشان تعريف كند. براى اينكه 
بين بچه ها اختالفى پيش نيايد برايشان بدون هيچ مالحظه اى، حقوق تعيين 
كردم مثال گفتم كه شما پيش من كارى كه مى كنيد فالن مقدار حقوق داريد 
حاال اگر حس مى كنيد برايتان كم است و جاى ديگرى به شما حقوق بيشترى 

مى دهند مى توانيد برويد و در همانجا كار كنيد.
در حال حاضر ايران فريمكو را پسر بزرگم محمد اداره مى كند. كارخانه پارس 
النه را پسر دومم مهدى و كارخانه اسكلت بتنى ايران را هم پسر سومم ميثم 
اداره مى كند و نيز كارخانه ديگرى هم هست كه اداره اش  بر عهده چهارمين 
فرزندم ميالد است كه هم اكنون در رشته معمارى در مقطع كارشناسى ارشد 
پايان نامه اش را ارائه نموده است. من در زمان حياتم دارائى هايم را ما بين 
فرزندانم تقسيم كرده ام و لذت مى برم كه از تمامى امكانات و لذتهاى زندگى در 
زمان زنده بودنم بهره مى برند نه بعد از من. هميشه هر كارى كه كرده ام براى 
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دل خودم كرده ام و انتظار تعريف يا ستايش از ديگران نداشتم و اكنون تنها 
افتخارم اين است كه 4 فرزند نمونه و خوب از لحاظ سالمت روحى و كارى به 
جامعه تحويل داده ام كه آنها هم مثل من لذت زندگى را در كار و خانه و خانواده 
شان مى بينند. امروز، كارخانه هاى پسران من بهترين كارخانه هاى كشور هستند 
كه اگر كسى با چشمان بسته به كارخانه و محل توليد بتن  مى   آمد فكر مى كرد 

به كارخانه  كيك پزى وارد شده و به اين اندازه تميز و مرتب است. 
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از ديگر افتخاراتم در زندگى رسيدگى كردن و توجه و احترام خاصى بوده است 
كه به پدر و مادرم گذاشته ام. در سالى كه ازدواج كردم پدرم 59 سال داشت 
و با اينكه آدم پيرى محسوب نميشد اما از ايشان خواهش كردم كه كار نكند. 
مادرم هميشه مى گفت پدرت در خانه حوصله اش سر مى رود به همين دليل 
يكى از دفترهاى كارم را به پدرم اختصاص دادم وگفتم كه هر روز تا ظهر پدرم 
برود و در آن دفتر سرگرم باشد و تا چندين سال هم هر سال پدر و مادرم را 
به سفر حج يا مسافرت سوريه مى فرستادم. برايم در زندگى هيچ چيزى مانند 
لذت بردن پدر و مادرم از زندگى نبود و شايد هم پيشرفتهاى كارى و چشيدن 
مزه رفاه و خوشبختى در زندگى ام نتيجه دعاهاى پدر و مادرم و خدماتى كه به 

آنان كرده ام باشد چون وظيفه ام را خوب انجام دادم.
موسسه خيريه اى هست كه بيش از سيصد خانوار و در مجموع هشتصد نفر را 
اداره مى كند و بيش از 50% مخارج را قبال من و هم اكنون فرزندانم پرداخت 
مى كنند. اكنون پس از سالها كار و تالش و زندگى چيزى ندارم جز كوله بارى از 
تجربه و فرزندان سالم و كارخانه هايى بى نظير كه به ايران خدمت مى كنند و با 
كار و تالش و كوشش سخت و طاقت فرساى شبانه روزى حاصل شده است و اگر 
بخواهم كه از اين كوله بار تجربياتى را براى جوانانى كه تازه در مسير زندگى قرار 
دارند بيان كنم بايد بگويم كه به نظر من يك انسان موفق در كار و زندگى كسى 
است كه هميشه هوشيار باشد، دائم مطالعه و تحقيق كند، داراى دانش باشد و 
علم كارى به روز داشته باشد، در كارش كار بلد و متخصص باشد. به كارش عالقه 
داشته باشد و عاشق حرفه اش باشد و كار را صرفاً به خاطر حقوق گرفتن و يا پول 
در آوردن نگاه نكند. از كارش راضى باشد و لذت ببرد و به كارش عشق بورزد. از 

چيزهايى كه اطرافش مى گذرد ، به سادگى رد نشود و از آنها پند بگيرد. 
شايد همه نتوانند وكيل باشند، وزير باشند، كارخانه دار و يا كارآفرين باشند اما 
همه مى توانند در هر حالى كه هستند آدم مهم و موثرى باشند. به اميد روزى 

كه همه ما در زندگيمان آدمهاى موفق و توانايى باشيم.
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تحليل عوامل موفقيت بنيانگذار صنعت نوين بتن در ايران

استاد على اصغر كيهانى، به عنوان پدر صنعت نوين بتن و يكى از كارآفرينان موفق 
كشور شناخته مى شوند. پشتكار، صداقت و پيگيرى در زمره خصوصيتهاى مهم 
اخالقى ايشان است اما آنچه كه از ايشان اسطوره كارآفرينى مى سازد ساخت 
مراحلى است كه موجب مى شود شخصيتى نيكو از خود بسازند و ديگران براى 
پيشرفت بيشتر در كنارش قرار گيرند. خصوصيات اخالقى منحصر به فرد و 
شاخص منابعى هستند كه اين كارآفرين بزرگ را به اوج رسانده است و با الگو 

گرفتن از اين شاخصه ها مى توان به بزرگى دست يافت.
واقعيت اين است كه ما مشكل اشتغال نداريم، بلكه در رابطه با مردم مشكل 
داريم. وقتى كه مسايل مردم را حل مى كنيم، موضوع اشتغال مان بالطبع قابل 

حل مى شود. آگاهى از افراد، مهمتر از شناخت محصوالت است.
كارآفرينان موفق شخصيت هاى جذاب و دوست داشتنى دارند كه خود يك 
موهبت الهى است و اين امر به آنها كمك مى كند كه به طور دوستانه با 
ديگران همكارى داشته باشند. شناخت شخصيت جذاب آسان تر از تعريف 
آن است. چنين شخصيتى در طرز صحبت و حركات، تُن صدا، رفتار صميمانه 
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و ميزان كامل اعتماد به ديگران تجلى مى يابد. بعضى از افراد بدون توجه به 
سن و سال، جذابيتشان را هرگز از دست نمى دهند، چون اين امر در ظاهر و 
باطن آنها جريان دارد و يك شخصيت جذاب تركيبى از نگرش، رفتار و حاالت 
شخص مى باشد. ژست هاى فريبنده، براى پوشاندن يك منش ضعيف بكار  
مى روند و ممكن است در كوتاه مدت موثر باشند، اما خيلى زود خود را آشكار 
مى سازند. روابط متكى بر استعداد صرف و بدون َمِنش، زندگى را به بدبختى 
مى كشاند. جاذبه بدون َمِنش مانند خوب بدون خوبى مى ماند. خالصه كالم، 

زمزمه پيروزى مداوم، مستلزم تركيبى از منش و جذابيت است.
«با همه مودب باشيد، اما با تعدادى صميمى و سعى كنيد آن تعداد، خوب و 
آزموده شوند قبل از اينكه به آنها اعتماد كنيد. دوست واقعى مثل گياهى است 
كه به آرامى رشد مى كند و بايد قبل از اينكه اسم گذارى شود شوك هاى 
متعدد را تحمل كند و در برابر آنها مقاومت نمايد.» پسر بچه اى از دست مادرش 
عصبانى مى شود و داد مى زند « از تو متنفرم، از تو متنفرم». به خاطر ترس از 
تنبيه و توبيخ از خانه فرار مى كند، به طرف دره اى مى رود و فرياد مى زند« از 
تو متنفرم، از تو متنفرم».صدا منعكس مى شود «از تو متنفرم، از تو متنفرم». 
در زندگى اين اولين بارى بود كه پژواك را تجربه مى كرد. او نگران شد و جهت 
حمايت به طرف مادرش دويد و گفت يك پسر بدى در دره بودكه فرياد مى زد 
«از تو متنفرم، از تو متنفرم». مادر فهميد و از پسرش خواست برگردد و داد 
بزند «من تو را دوست دارم. من تو را دوست دارم.» پسر كوچولو رفت و فرياد 

زد «من تو را دوست دارم. من تو را دوست دارم.»
اين داستان درسى به ما ياد مى دهد كه زندگى مثل پژواك صداست. ما آنچه 

را كه مى دهيم پس مى گيريم.
«وقتى شما براى ديگران خوب هستيد، براى خودتان خوب هستيد».

زندگى عكس العملى است كه به خود فاعل بر مى گردد.
افكار، اعمال و يا رفتارمان هرچه كه باشند دير يا زود يا با دقت و شدت بيشتر 
به خود ما برمى گردند. اگر با مردم محترمانه برخورد كنيد با شما همانطور 
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برخورد خواهند نمود.
يكى از زيباترين پاداش هاى زندگى اين است كه هيچ فردى نمى تواند صادقانه 

به ديگرى كمك كند، بدون اينكه خودش را كمك كرده باشد.
خوبى كردن به خاطر جبران، ماهيت آدم هاى دون صفت است. شخص نبايد 

منتظر برگشت خوبى باشد، زيرا خود به خود محقق مى شود.
ما چيزها را به گونه اى كه خود هستيم مى بينيم نه آنچنان كه آنها هستند.

افسانه اى است در مورد عاقلى كه بيرون از روستا نشسته بود. مسافرى از راه 
رسيد و از او سئوال كرد «چه نوع مردمانى در اين روستا زندگى مى كنند؟ 
زيرا مى خواهم از جايى كه زندگى مى كنم نقل مكان كنم» مرد عاقل پرسيد: 
«چه نوع مردمانى در آنجا زندگى مى كنند كه مى خواهيد نقل مكان كنيد؟» 
مرد گفت: «آنها مردمانى مداخله گر، بى رحم، گستاخ و خشن هستند.» مرد 
خردمند جواب داد: «همين نوع افراد در اين روستا نيز زندگى مى كنند.» بعد از 
مدتى، مسافر ديگرى از راه رسيد و همين سئوال را كرد. مرد عاقل از او پرسيد: 
«چه نوع افرادى در جايى كه مى خواهيد عزيمت كنيد زندگى مى كنند؟» 
مسافر جواب داد: «افرادى هستند بسيار مهربان، بانزاكت، مودب و خوب.» 

خردمند جواب داد: «همين نوع افراد را اينجا نيز خواهيد يافت.»
نتيجه اخالقى اين داستان چيست؟ كال ما دنيا را به گونه اى كه وجود دارد نمى 
بينيم، بلكه به گونه اى كه خودمان هستيم، مى بينيم. اكثر اوقات، رفتار ساير 

افراد واكنشى به رفتار خود ماست.
تمامى روابط از جمله رابطه كارگر و كارفرما، والدين و كودك، شوهر و همسر، 
معلم و دانش آموز، فروشنده و خريدار و ... مبتنى بر اعتماد است. چطور مى 
توانيم اعتماد بدون صداقت داشته باشيم؟ بحران در اعتماد واقعا به معنى بحران 

در حقيقت است. اعتماد از درستى حاصل مى شود.

چه عواملى در ايجاد اعتماد موثرند؟
• قابليت اعتماد: كه پيش بينى را ميسر مى كند و از تعهد ناشى مى شود.
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• ثبات: باعث اطمينان مى شود.
• احترام: خود و ديگران را مهم مى داند و نگرش مورد توجه بودن را نشان 

مى دهد.
• انصاف: به عدالت و صداقت بر مى گردد.

• خوش رويى: شيوه تبادل دو طرفه را نشان مى دهد.
• همخوانى: گفتار و عمل هماهنگ هستند. اگر شخص يك چيز گويد و متفاوت 

رفتار كند چطور شما به آن شخص اعتماد مى كنيد؟
• شايستگى: زمانى حاصل مى شود كه شخص توانايى و گرايش كار كردن را 

داشته باشد.
• صداقت: عنصر كليدى اعتماد است.

• قبول و پذيرش: با وجود تالشمان براى پيشرفت ما نياز داريم معايب و محاسن 
همديگر را بپذيريم.

• منش: شخص ممكن است همه شايستگى ها را دارا باشد، اما اگر منش نداشته 
باشد او نمى تواند مورد اعتماد قرار گيرد.

اعتماد، قابل تحسين تر از عشق و محبت است. ما بعضى افراد را دوست داريم، 
اما به آنها اعتماد نمى كنيم. روابط مثل حساب بانكى است: هرچه ما سپرده 
گذارى مى كنيم آنها بيشتر مى شوند. بنابراين، بيشتر مى توانيم از آنها برداشت 
كنيم. به هر حال اگر شما بخواهيد بدون سپرده گذارى برداشت كنيد منجر به 

نااميدى مى شود.
اكثر اوقات ما احساس بدهكارى مى كنيم زيرا ممكن است سپرده گذارى نكرده 

باشيم.
بعضى از پيامدهاى روابط ضعيف و عدم اعتماد به شرح ذيل مى باشند:

فشار روانى، بهداشت روانى ضعيف، عدم مراوده، عدم اعتماد، تحريك پذيرى، 
خشم و عصبانيت، دگم بودن و ذهن بسته، پيش داورى، فقدان روحيه همكارى، 
فروپاشى روحيه، غير قابل قبول بودن، رفتار عدم همكارى، عزت نفس پايين، 
و  انزوا  غمگينى،  بهره ورى،  فقدان  نوميدى،  بدگمانى،  و  سوء ظن  تعارض، 
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گوشه گيرى
چه عواملى از ايجاد و تداوم روابط مثبت جلوگيرى مى كنند؟

خودپسندى، رفتار غير مودبانه، رفتار بى مالحظه، رفتار غير متعهدانه، رفتار 
گستاخانه، عدم صداقت و روراستى، خود محورى، تكبر و نخوت، خودبينى و 
غرور، نگرش منفى، دگم بودن، گوش ندادن، طبيعت بدگمانى، عدم احترام به 
ارزش هاى اخالقى، عدم دلسوزى(قطعا نشانه ضعف است)، بى نظمى، عجول 
بودن، خشم، طبيعت زودرنجى، بى ثباتى، بى ميلى نسبت به پذيرش حقيقت، 

تجربيات بد گذشته، نگرش غير مسئوالنه، طمع.
اين ليست كامال جامع نيست. بسيارى از ما بعضى از خصايصى را كه به آنها 
اشاره گرديد دارا هستيم. بعضى افراد ممكن است بيشتر از ديگران داشته باشند. 

هدف، ارزشيابى و سازگارى در اين حوزه ها مى باشد.
بزرگترين مانع ايجاد ارتباط مثبت، نفس، حالت خود اغوايى دارد.

نفس غرور، منفى است كه به تكبر منتهى مى شود. نفس سالم، احساس لذت 
انجام كار همراه با فروتنى است. نفس مانند يك َسِر پُر از غرور، در حالى كه 
افتخار به يك دل بزرگ شبيه است. سر بزرگ، سر درد بزرگ مى آورد، در حالى 

كه دل بزرگ انسانيت مى آورد.
بدون توجه به ميزان عملكردهاى شخص، هيچ عذر موجهى براى داشتن سر 

بزرگ وجود ندارد. افتخار، بلى، سر بزرگ نه.
براى يك فرد خودمحور، دنيا بايد براى او آغاز و پايان يابد و به خاطر او بچرخد.
فرد خودمحور با گفتار و نگاه، ديگران را تحقير مى كند. درك تفاهم اين دو 
كلمه مهم است. خودخواهى، منفى و مخرب است و روابط را از بين مى برد زيرا 
كه مبتنى بر ارزش هاى منفى است و به اصل برنده شدن و يا بازنده بودن اعتقاد 
دارد. در حالى كه خود دوستى جنبه مثبت دارد و از خوشبختى و آرامش روان، 
سالمتى و شادمانى استقبال مى كند.خود دوستى به اصل پيروزى معتقد است.

آيا مى دانيد طرز تفكر خرچنگ چگونه است؟ آيا مى دانيد چگونه خرچنگ را 
صيد مى كنند؟ آنها جعبه اى كه يك طرفش باز است براى خرچنگ مى گذارند 
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تا داخل آن شود. جعبه داراى يك قاعده باالست كه درپوش ندارد. وقتى جعبه 
از خرچنگ پُر شد، درپوش قاعده پايين آن را مى بندند. با توجه به اينكه درب 
باالى جعبه باز است، خرچنگ ها مى توانند به بيرون جعبه بخزند و آزاد شوند. 
اما اين امر اتفاق نمى افتد، زيرا طرز فكر خرچنگ مانع از انجام آن مى شود. 
لحظه اى كه يك خرچنگ شروع به خزيدن به سمت باال مى كند، ديگران او 
را به پايين مى كشند و بنابراين هيچ كس نمى تواند بيرون برود. حدس بزنيد 

سرانجام همه آنها به كجا منتهى مى شوند؟ آنها همه پخته مى شوند.
همين امر در مورد افراد حسود نيز صادق است. آنها در زندگى هرگز پيشرفت 
نمى كنند، بلكه مانع موفقيت ديگران مى شوند. حسادت نشانه عزت نفس 

پايين است.
شود.  ملى  خصيصه  يك  حسادت  كه  دهد  مى  رخ  زمانى  چالش،  بزرگترين 
كشورها مى كوشند كه فساد و انحطاط را كه براى نسل ها عواقب مصيبت 

آميزى دارد از  بين ببرند. حسادت، مردم را به تباهى مى كشاند.
بين ذهن باز و خالى چه فرقى وجود دارد؟ ذهن باز، انعطاف پذير است، ارزيابى 
مى كند و ممكن است عقايد و مفاهيم را  بر  اساس شايستگى رد يا قبول كند.
ذهن خالى يك فضاى آزاد براى خوب و بد است، زيرا بدون ارزشيابى، چيزها 

را مى پذيرد.

- گامهاى زير مى توانند در بروز يك شخصيت مثبت موثر باشند:
گام 1: پذيرش مسئوليت 

مسئوليتها به سوى كسى جذب مى شوند كه بتواند آنها را بر عهده بگيرد. وقتى 
افراد مسئوليتهاى اضافى را مى پذيرند در واقع خودشان را ارتقاء مى بخشند.

رفتار مسئوليت پذير، جوابگويى را مى طلبد و باعث بلوغ و رشد مى شود. پذيرش 
مسئوليت، بازتابى از نگرش ها و محيطى است كه در آن عمل مى كنيم. اكثر 
افراد نسبت به آنچه كه درست پيش مى رود سريعا بهره بردارى مى كنند، 
اما تعداد كمى مسئوليت امورى را كه اشتباهى پيش مى روند، مى پذيرند. 
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شخصى كه مسئوليت را نمى پذيرد از مسئول بودن مبرا نيست. هدف ما ايجاد 
رفتار مسئوالنه است. رفتار مسئوالنه بايد از كودكى، درون سازى شود و آن را 

نمى توان بدون ميزان معينى از پذيرش و اطاعت فرد به او ياد داد.
بازى تقصير به گردن ديگران انداختن را متوقف كنيد.

از عبارت هاى زير اجتناب نماييد:
- فرد ديگرى آن را انجام مى دهد.
- هيچ كس آن را انجام نمى دهد.

- همه اش تقصير شماست. 
افرادى كه مسئوليت را نمى پذيرند، تقصير را به گردن والدين، معلمان، كائنات، 

خدا، سرنوشت، شانس يا ستاره ها مى اندازند.
افرادى كه بدون پذيرفتن مسئوليت از امتيازات استفاده مى كنند معموال آنها را 

از دست مى دهند. مسئوليت شامل عمل متفكرانه است.
اذهان كوچك به جاى انجام نيازهاى مورد لزوم، مشغول عبور از خرده گيرى  
ها هستند. مسئوليت ما در درجه اول به اجتماع، در درجه دوم به خانواده و 
در درجه سوم به خودمان است. در جامعه اى فساد شروع مى شود كه اين 
امر برعكس شود. مسئوليت اجتماعى بايد وظيفه اجتماعى هر شهروند باشد. 
مسئوليت و آزادى دست به دست هم مى دهند. نشانه يك شهروند خوب اينست 

كه بار مسئوليت خودش را به گردن بگيرد. ارزش بزرگى در مسئوليت است.
جوامع به وسيله فعاليت هاى پست و شيطنت آميز از ميان نمى روند، بلكه 
بى فعاليتى شهروندان خوب، آنها را به تباهى مى كشد. چه حرف متناقضى! اگر 
آنها ويرانى را با غير فعال بودن تحمل مى كنند چطور مى توانند خوب باشند؟ 

سئوال اين است كه آيا آنها مسئوليتهايشان را گردن نمى گيرند؟ 
زمانيكه مردم خوب هيچ كارى انجام ندهند، بدى و شرارت جلوه گر مى شود.

گام 2: مالحظه
روزى پسر بچه 10 ساله اى به مغازه بستنى فروشى رفت. پشت ميزى نشست 



/ كارآفرينى به شيوه على اصغر كيهانى 54

و از پيش خدمت زن سئوال كرد كه قيمت بستنى چقدر است؟ زن گفت: 75 
سنت. پسر سكه هايى را كه در دست داشت شمرد و مجدداً سئوال كرد كه 
قيمت بستنى قيفى كوچك چقدر است؟ پيش خدمت زن با  بى حوصلگى 
گفت 65 سنت. پسر گفت: لطفا يك بستنى قيفى كوچك بدهيد. او بستنى اش 
را خورد، صورتحسابش را پرداخت و رفت. وقتى پيش خدمت زن آمد تا ميز را 
تميز كند 10 سنت به عنوان انعام در بشقاب بود. پسر كوچك قبل اينكه بستنى 
سفارش دهد مالحظه انعام پيش خدمت را نيز كرد. او از خود توجه و دلسوزى 

نشان داد، او قبل از خودش به ديگران فكر كرد.
اگر همه ما مانند پسر بچه بينديشيم، در زندگى جايگاه بزرگى داريم. در زندگى 
بايد مالحظه، ادب و تواضع نشان داد. افراد فكور و با مالحظه، نگرش دلسوزانه اى 

دارند.

گام 3: به برد / برد ( نه برد / باخت) فكر كنيد.
مردى در حال مرگ بود و فرشته مرگ از او پرسيد دوست دارد به بهشت برود يا 
به جهنم. مرد گفت اگر ممكن است قبل از تصميم گيرى هر دو را ببينم. فرشته 
مرگ ابتدا او را به جهنم برد. سالن بزرگى با ميز طويل، مقدار زيادى غذا روى 
آن و موسيقى در حال پخش بود. او همچنين تعداد زيادى از افراد را با رخسار 
غمگين و زرد رنگ ديد. او افراد گرسنه را نگاه كرد كه هيچ كدام از آنها خندان 
نبودند. او چيز ديگرى را مشاهده كرد. دست ها و زانوهاى افراد را بسته بودند 
و آنها تقال مى كردند غذاى وسط ميز را به دست آورند و به دهانشان بگذارند، 

اما آنها نمى توانستند.
سپس او را به بهشت برد. در آنجا يك هال بزرگ با يك ميز طويل، مقدار زيادى 
غذا روى آن و موسيقى در حال نواختن بود. او رديف هايى از مردم را در هر 
دو طرف ميز ديد كه دست و پاهايشان را به كارد و چنگال بلند بسته بودند. 
اما مشاهده كرد كه در اين جا يك چيز فرق دارد و آن اين است كه همه افراد 
مى خنديدند و كامال سير بودند و به نظر سالم بودند. او مالحظه نمود كه آنها 



55  تحليل عوامل موفقيت بنيانگذار صنعت نوين بتن در ايران  /

به يكديگر در عرض ميز، غذا مى دادند و شادى، خوشبختى، لذت و خرسندى 
تجربه مى كردند. تنها به خودشان فكر نمى كردند. آنها به فكر برنده برنده بودند. 
اين حقيقت در زندگى ما نيز وجود دارد. وقتى كه ما به مشترى ها، كارمندان و 

كارفرمايان خدمت مى كنيم، به طور خود به خود موفق هستيم.

گام 4: كلمات را به دقت انتخاب كنيد.
شخصى كه مى گويد چه چيزى را دوست دارد معموال حاضر نيست چيزى را 
كه دوست ندارد بشنود. مبادى آداب باشيد. مبادى بودن شامل انتخاب دقيق 
يك كلمه و شناخت عواقب آن است. همچنين، آن به دانستن اينكه چه بگوييم، 
چه نگوييم مربوط است. استعداد، بدون مبادى آداب بودن ممكن است هميشه 
خوشايند نباشند. كلمات، نگرش هاى فرد را منعكس مى كنند. كلمات مى 
توانند به احساس فرد صدمه بزنند و روابط افراد را تيره نمايند. اكثر افراد به 
خاطر انتخاب كلمات نامناسب بيش از بالياى طبيعى صدمه مى بينند. تفاوت 
عاقل و احمق در اين است كه عاقل انتخاب مى كند چيزى را كه مى خواهد 

بگويد، در حالى كه احمق مى گويد چيزى را كه مى خواهد انتخاب كند.
بيش از حد صحبت كردن به معنى ارتباط نيست. كمتر صحبت كنيد و بيشتر 

بگوييد.
احمق بدون فكر صحبت مى كند، مرد عاقل قبل از صحبت فكر مى كند. گفته 
هاى طعنه آميز مى توانند آسيب هاى جبران ناپذيرى را سبب شوند. والدين 
در بسيارى از موارد با بچه هايشان از همين روش صحبت مى كنند و سرنوشت 

آنها را شكل مى دهند. «كلمات گفته شده پس گرفته نمى شوند.»
يك كشاورز به همسايه اش تهمت زد. با پى بردن به اشتباهاتش، پيش روحانى 
رفت تا طلب عفو نمايد. روحانى به او گفت كيسه اى پُر از پَر كن و آنها را در 
وسط شهر رها كن، كشاورز همان كارى كه روحانى گفته بود، انجام داد. سپس 
روحانى از او خواست برود و پرها را جمع كرده و در كيسه بگذارد. كشاورز تالش 

كرد، اما نتوانست. زيرا آنها در سراسر شهر پخش شده بودند.
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وقتى با كيسه خالى برگشت، روحانى گفت همين امر در مورد كلمات تهمت 
آميز شما صادق است. شما به راحتى كلمات ناخوشايند را از دهانتان رها كرديد 
و اكنون نمى توانيد آنها را جمع كنيد. بنابراين در مورد حرفهايمان خيلى دقت 

كنيم.

گام 5: شكايت و انتقاد نكنيد.
وقتى كه از انتقاد صحبت مى شود منظور نقد منفى است. چرا نبايد انتقاد 
كنيم؟ وقتى كه از شخص انتقاد مى شود، او حالت دفاعى به خود مى گيرد. آيا 
اين بدان معنى است كه ما نبايد انتقاد كنيم يا آيا مى توانيم انتقاد ثبت كنيم؟ 
انتقاد مانند فردى است كه در صندلى عقب پشت سر راننده نشسته و او را وادار 

مى كند كه مثل ديوانه ها براند.
انتقاد سازنده چيست؟ با نيت كمك به جاى تحقير انتقاد كنيد. در انتقاد، راه 
حل ها را پيشنهاد كنيد. رفتار را مورد انتقاد قرار دهيد نه شخص را. چون وقتى 
خود شخص را مورد انتقاد قرار مى دهيم به عزت نفس او صدمه مى زنيم. انتقاد 
به جا با نيت كمك كردن همراه است. تا زمانى كه عمل انتقاد كردن باعث 
احساس لذت براى انتقادگر نشود، مى تواند درست و به جا باشد. وقتى كه انتقاد 

كردن با لذت فرد همراه باشد، زمان توقف آن فرا رسيده است.
براى اينكه انتقادات شما به عنوان انگيزه براى ديگران عمل كند پيشنهادهاى 

زير را رعايت نماييد.
• مثل مربى ورزش باشيد. با نيت كمك كردن از فرد انتقاد كنيد. مربى انتقاد 

مى كند تا عملكرد ورزشكار بهتر شود.
• نگرش بايد اصالحى باشد نه تنبيهى

• فهميدن و مالحظه كردن به عنوان انگيزه دهنده عمل مى كند.
• به جاى اينكه بگوييد «شما هميشه» يا «شما هرگز» به طور مشخص حرف 

بزنيد.
• انتقاد مبهم رنجش به دنبال دارد.
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• حقايقى را كه مى گوييد درست انتخاب كنيد و بالفاصله نتيجه گيرى نكنيد. 
همه ما در مورد عقايدمان محق هستيم، اما نسبت به چيزهاى نادرست حقى 

نداريم. بمباران انتقاد نكنيد.
• خونسرد اما ثابت باشيد.

• انتقاد كنيد تا قانع شوند نه اينكه تلويحاً بگوييد.
• در يك محل خاص انتقاد كنيد نه در مكان عمومى. چرا؟ براى اينكه آن 
حسن نيت و حس تفاهم را حفظ مى كند. در حالى كه انتقاد در جمع مى تواند 

تحقيرآميز باشد.
• به افراد ديگر فرصت دهيد تا حرفشان را بزنند.

• به افراد نشان بدهيد كه چگونه مى توانند از اصالح و رفع اشتباهاتشان سود 
ببرند.

• از عملكرد انتقاد كنيد نه از عوامل
• رنجش شخصى را نشان ندهيد.

• زيان هاى انجام يك عمل ناپسند را به سادگى نشان دهيد و پيامدههاى منفى 
نشان از عدم اصالح آن را گوشزد كنيد.

• براى بهبود و بهتر شدن، پيشنهاد بدهيد.
• عمل را مورد سئوال قرار دهيد، نه نيت را. اگر نيت مورد سئوال قرار گيرد، بهتر 

است رابطه تان را خاتمه دهيد.
• انتقاد بايد متناسب باشد. افراط نكنيد. انتقاد كردن مثل دارو دادن است. 
دارو بايد كامال با مقدار مناسب مصرف شود. زياد آن تاثير منفى دارد و كم آن 
اثربخش نيست. انتقاد كردن نيز بايد به تناسب باشد. اگر انتقاد مثبت در حد و 

مقدار متناسب باشد به صورت عجيبى كارساز مى شود.
• اگر افرادى كه مورد انتقاد قرار مى گيرند، اشتباهاتشان را بپذيرند و پيشنهادهاى 

مثبت را مطرح نمايند به آنها تبريك بگوييد.
• هميشه جاى نوشتن يك يادداشت تشكر آميز را حفظ كنيد.

شويم.  واقع  انتقاد  مورد  نادرستى  يا  درستى  به  ما  كه  است  ممكن  مواقعى 
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بزرگترين افراد جهان مورد انتقاد واقع شده اند. انتقاد عادالنه مى تواند خيلى 
موثر و مفيد بوده و به صورت بازخورد مثبت عمل كند. انتقاد ناعادالنه واقعا 
يك نوع طعنه مى باشد. افراد معمولى از موفق ها متنفرند، اما وقتى افراد موفق 

نيستند جايى براى انتقاد وجود ندارد.
تنها زمانى مورد انتقاد قرار نمى گيريد كه كارى انجام نداده باشيد، چيزى گفته 

نشود يا چيزى براى گفتن نداشته باشيد.
انتقادات ناعادالنه از دو منبع حاصل مى شود:

1- نادانى: وقتى كه انتقاد ناشى از جهالت باشد به آسانى مى توان آن را رفع كرد 
و يا با اطالعات دادن آن را اصالح كرد.

2- حسادت: وقتى انتقاد از حسادت ناشى مى شود به صورت تعريف غير واقعى 
(متلك  گويى) نمايان مى شود. شما ناعادالنه مورد انتقاد واقع مى شويد زيرا 
كه افراد ديگر مى خواهند جاى شما را بگيرند. درختى كه زياد ميوه مى دهد با 

سنگهاى زيادى نيز مواجه مى شود.
ناتوانى در پذيرش انتقاد سازده، نشانه عزت نفس پايين است. پيشنهادهاى زير 

مى تواند براى پذيرش انتقاد موثر باشند:
• با نيت مثبت آن را بپذيريد. آن را از سر لطف قبول كنيد تا از روى ناچارى.

• از آن چيزى ياد بگيريد.
• با ذهن باز بپذيريد. آن را ارزيابى كنيد و اگر درست باشد، آن را اجرا كنيد.

• از شخصى كه  از شما انتقاد سازنده داشته، تشكر كنيد، زيرا او شما را درك 
كرده و قصد كمك داشته است.

• شخص با عزت نفس باال، انتقاد مثبت را مى پذيرد و خود را اصالح مى كند.
مشكل اكثر افراد اين است كه آنها ترجيح مى دهند مورد ستايش قرار گيرند و 

ببازند تا اينكه مورد انتقاد قرار گيرند و پيروز شوند.
بعضى افراد دائماً شكايت مى كنند. اگر چيزى داغ باشد مى گويند خيلى داغ 
است. اگر سرد باشد مى گويند خيلى سرد است. هر روز، روز بدى است. آنها هر 

روز شكايت مى كنند حتى اگر همه چيز خوب پيش رود.
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چرا شكايت كردن خوب نيست؟ زيرا 50% افراد اهميت نمى دهند كه شما 
گرفتار شده ايد و 50% ديگر خوشحال هستند كه شما درگير مساله هايى 

هستيد.
ُحسن و امتياز شكايت كردن چيست؟ چيزى از آن عايد فرد نمى شود و به 
صورت يك خصيصه شخصيتى در مى آيد. آيا اين امر بدين معنى است كه ما 
هرگز شكايت نكنيم؟ نه اصال. درست مثل انتقاد است اگر به طور مثبت انجام 

گيرد، مى تواند خيلى مفيد باشد.

شكايت سازنده:
الف- نشان مى دهد كه شاكى به موضوع اهميت مى دهد و توجه مى كند.
ب- به طرف مقابل شكايت، فرصت ثانويه جهت اصالح خودش را مى دهد.

گام 6: مهربان و خوشرو باشيد. 
خنده هزينه ندارد اما بيشتر مولد است. افرادى كه آن را دريافت مى كنند 
ثروتمند و افرادى كه آن را مى دهند ورشكست نمى شوند. آن در يك لحظه 
آنى اتفاق مى افتد و خاطره آن ممكن است براى هميشه باقى بماند. كسى آن 
قدر ثروتمند نيست كه بدون آن زندگى كند و كسى آنقدر فقير نيست كه با 

داشتن آن ثروتمند شود.
در خانه شادى ايجاد مى كند، در حرفه، ُحسن تفاهم به وجود مى آورد و نشانه 
دوستى هاست. براى خستگى مرهم است و براى نااميدى سپيده دم. خورشيدى 

براى غمگينى است و بهترين نوشدارو براى مشكالت.
با اين حال، آن از طريق گدايى به دست نمى آيد، خريدارى نمى شود، قرض 
گرفته نمى شود، دزديده نمى شود، به همين خاطر آن چيزى است كه ظاهرا 
براى كسى ارزش ندارد تا زمانى كه از لبان او رخت بربندد. در طول روز ممكن 
است بسيارى از آشنايان آنقدر خسته باشند كه نتوانند به شما لبخندى بزنند. 
بنابراين شما به آنها لبخند بزنيد. هيچ كس به اندازه افرادى كه نمى توانند 
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بخندند نياز به لبخند ندارند.
شادى از خوبى سرچشمه مى گيرد. خنده مى تواند اصيل يا تصنعى باشد، اما 
مهم داشتن خنده واقعى است. اخم، بيشتر از خنده، ماهيچه ها را درهم مى 
كشد. خنديدن راحت تر از اخم كردن است و ارزش چهره را بيشتر مى كند. 
خنده مسرى و روش ارزانى براى بهبود نگاه هاست. خوشرويى هميشه خوشايند 
است. چه كسى در محيط پيرامونش دوست دارد با شخص اخمو روبرو شود؟ 
هيچكس، به جز فردى كه خودش اخموتر است. يك خنده واقعى و گرم، 

خودش را نشان مى دهد، البته خنده تصنعى نيز كامال مشخص مى شود.

گام 7: رفتار افراد را مثبت تفسير كنيد.
افراد به طور غريزى و با نداشتن حقايق كافى، در مورد آنچه ديگران انجام داده 
و يا نداده اند تفسير منفى مى كنند. بعضى افراد از حالت پارانوئيايى رنج مى 
برند و فكر مى كنند كه دنيا خارج از دسترس آنها است. اين امر درست نيست. 
با تاكيد بر نكات مثبت، ما فرصت بهترى براى ايجاد يك شخصيت جذاب داريم 

كه به روابط خوب منجر شود.
براى مثال، بسيار اتفاق مى افتد كه به كسى تلفن مى زنيم و در مدت دو روز 
هيچ جوابى دريافت نمى كنيم و اولين تصورى كه به ذهنمان مى آيد اين است 
كه آنها هيچ وقت براى جواب دادن اهميتى قائل نيستند يا آنها به من اعتنا نمى 

كنند. اين تصورات حالت منفى دارند، زيرا كه ممكن است:
• آنها تالش كرده اند، اما نتوانسته اند تماس بگيرند.

• آنها پيامى ارسال كرده اند، اما به دست شما نرسيده است.
• آنها يك كار اضطرارى داشتند.

• آنها هرگز به پيام ما دست نيافته اند.
داليل بسيارى مى تواند وجود داشته باشد. بسيار با ارزش است به افراد شك 

نكنيم و روى جنبه هاى مثبت آنها تاكيد كنيم.
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گام 8: شنونده خوبى باشيد
از خودتان اين سئواالت را بپرسيد. چه احساسى پيدا مى كرديد وقتى كه شما 

از ديگران مى خواستيد به شما گوش دهند و ...
• آنها بيشتر از گوش دادن صحبت مى كردند.

• با اولين چيزى كه مى گفتيد آنها مخالفت مى كردند.
• در هر مرحله حرفتان را قطع مى كردند.

• عجول بودند و هر جمله اى را كه شما شروع مى كرديد آنها كامل مى كردند.
• آنها حضور فيزيكى داشتند، اما حضور ذهنى نداشتند.

• آنها مى شنيدند اما گوش نمى دادند. شما مجبوريد سه بار چيزها را تكرار 
كنيد اما آنها گوش نمى دادند.

• آنها از حقايق بى ربط نتيجه گيرى مى كردند.
• آنها در مورد موضوعات بى ربط سئواالتى مى پرسيدند.

• آنها بى قرار و آشفته حال بودند.
• آنها آشكارا گوش نمى دادند و توجه نمى كردند.

تمام موارد فوق عدم عالقه به فرد يا موضوعى را مى رساند و بى توجهى كامل 
را نشان مى دهد.

اجازه بدهيد سناريو را تغيير بدهيم. چه احساسى به شما دست مى دهد وقتى 
كه از ديگران مى خواهيد به شما گوش دهند و آنها:

• به شما آرامش مى دهند.
• آنها به شما توجه بيشترى مى كنند.

• سئواالت مناسب و مربوط مى پرسند.

• به موضوع شما عالقه نشان مى دهند.
به منظور ترغيب ديگران به صحبت كردن بايد شنونده خوبى بود.

گوش دادن، اهميت دادن را نشان مى دهد. وقتى شما  نگرش اهميت دادن 
نسبت به شخص ديگر را نشان مى دهيد، او احساس مهم بودن مى كند. وقتى 
او احساس مهم بودن مى كند چه اتفاقى مى افتد؟ او بيشتر برانگيخته مى شود 
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و نسبت به عقايد شما بيشتر حالت پذيرنده مى گيرد. داشتن گوش باز نشانه 
قابل قبولى از دل باز است.

گام 9: مشتاق باشيد.
هيچ چيز باارزشى تاكنون بدون اشتياق حاصل نشده است.

اشتياق و موفقيت با هم پيش مى روند، اما رغبت گام اول است. اشتياق، اعتماد 
بى  آن  ارزش  و  آورد  مى  وفادارى  دهد،  مى  رشد  را  روحيه  كند،  مى  ايجاد 
انتهاست. شما مى توانيد اشتياق را در قدم زدن و صحبت كردن و تكان دادن 
دستها احساس كنيد. اشتياق عادتى است كه شخص مى تواند كسب كند و 

تمرين نمايد.
زندگى كنيد تا زمانى كه زنده هستيد. قبل از اينكه مرده باشيد، نميريد. اشتياق 

و آرزو چيزهايى هستند كه حد وسط را به سطح عالى تغيير مى دهند.
آب با يك درجه اختالف حرارت به بخار تبديل مى شود و بخار مى تواند 
بزرگترين ماشينها را در جهان حركت دهد. اشتياق به ما كمك مى كند تا در 

زندگيمان تحرك ايجاد كنيم.

گام 10: تقدير بى ريا و صادقانه 
جواهرات گرانبها، هدايايى واقعى نيستند،آنها عذرهايى براى كمبودها هستند. 
ما بارها براى افراد از بابت جبران اينكه نتوانسته ايم به اندازه كافى با آنها باشيم، 
هديه خريده ايم. هديه واقعى زمانى است كه شما بخشى از وجودتان را اهداء 

كنيد.
تقدير و تشكر خالصانه، يكى از بزرگترين هدايايى است كه شخص مى تواند 
به فرد ديگر بدهد. احساس مهم بودن يكى از بزرگترين آرزوهاى هر انسانى 

مى باشد. اين احساس مى تواند باعث انگيزه شود.
بزرگترين بيمارى، امروزه جذام يا سل نيست بلكه احساس مورد قبول نبودن 

است.
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براى اينكه تقدير و تشكر موثرتر باشد بايد معيارهاى زير را دارا باشيد:
1- آن بايد مشخص باشد. اگر من به كسى بگويم كه كارت را خوب انجام دادى، 
چه چيزى به ذهنش مى آيد؟ او فكر خواهد كرد كه چه چيزى را به خوبى 
انجام داده است؟ او سر در گم مى شود. اما وقتى مى گويم كه روش برخوردت 
با آن مشترى سخت گير خيلى عالى بود، بدين ترتيب او مى داند كه دارد مورد 

قدردانى قرار مى گيرد.
2- آن بايد بالفاصله باشد. اگر كسى چيزى را كه ما سفارش كرده ايم به خوبى 
انجام داده باشد و بعد از 6 ماه از او قدردانى كنيم اثر بخشى اش رقيق و كمرنگ 

مى شود.
بين  كرد.  توجه  كلمات  معنى  به  بايد  نشيند.  بردل  برآيد،  دل  از  هرچه   -3
قدردانى و تملق چه فرقى وجود دارد؟ تفاوت در صداقت و اخالص است، يكى 
از قلب مى آيد ديگرى از دهان. آن يكى انگيزه ثانوى دارد و ديگرى اخالص. 
براى بعضى افراد تملق آسانتر از قدردانى صادقانه است. تملق نكنيد و درگير 

تملق گويان نشويد.
4- تمجيد را با اما همراه نياوريد. با بكارگيرى «اما» به عنوان ربط دهنده، 
قدردانى را از  ربط مناسب استفاده كنيد. جمالتى مانند «من از تالش شما 
سپاسگزارم و لطف كرديد...» را به جاى «من از تالشتان قدردانى مى نمايم 

اما...» بكار بريد.
5- بعد از سپاس گزارى مهم نيست منتظر تاييد و تصديق باشيد. بعضى افراد در 
مقابل تقدير، منتظر تعريف و تمجيدى هستند كه اين عمل هدف تقدير نيست.  
اگرشما تقدير و سپاسگزارى خالصانه دريافت كرديد، آن را به طور مودبانه و با 
تشكر بپذيريد. برخورد يا  طرد صادقانه  آسان تر از تشكر  غير صادقانه است. 
با عدم پذيرش صادقانه حداقل،  فرد مى داند در كجا ايستاده است. تقدير و 
سپاسگزارى غير صادقانه مثل سراب در بيابان است. هر چقدر به آن نزديكتر 
مى شويد نااميدى بيشتر مى شود زيرا چيزى بيشتر از توهم نيست و صورت 

صداقت را پوشانده است.
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گام 11: وقتى ما اشتباه مى كنيم بايد آن را بالفاصله و از روى عالقه بپذيريم.
وقتى اشتباه مى كنيم آسان تر تغيير را مى پذيريم و وقتى كه حق با ماست 
آسان تر با آن زندگى مى كنيم. اين فلسفه خوب براى زندگى است. عده اى 
از افراد زندگى مى كنند و ياد مى گيرند در حالى كه تعدادى ديگر زندگى مى 
كنند و هرگز ياد نمى گيرند. از اشتباهات بايد چيزهايى را ياد گرفت. بزرگترين 
اشتباه يك فرد تكرار كردن همان اشتباه است. گناه را به گردن ديگران نيندازيد 
و از اشتباهات خود معذرت بخواهيد. با اشتباه زندگى نكنيد. وقتى شما به 
اشتباهتان پى بُرديد ايده خوبى است كه آن را بپذيريد و معذرت بخواهيد. از 

اشتباه دفاع نكنيد. پذيرش اشتباه فرد مقابل را خلع سالح مى كند.

گام 12: وقتى كه شخص در مى يابد و مى پذيرد كه او دچار اشتباه شده 
است به او تبريك بگوييد و آبرويش را حفظ كنيد.

اگر در چنين موردى آبروى فرد را حفظ نكنيم به عزت نفس او صدمه وارد 
كرده ايم.

گام 13: بحث كنيد اما جدل نه
بعضى از شخصيت ها وجود دارند كه مى توانند به عنوان مجادله گر برچسب 

زده شوند و اين امر را در رفتار و روابطشان نشان مى دهند.
از بگو مگوها مى توان اجتناب نمود و با كمى مواظبت مى توان به مقدارى از 
رنج ها و ناراحتى ها جلوگيرى جلوگيرى نمود. جدل چيزى است كه شما هرگز 
برنده نخواهيد بود. اگر شما ببريد، شما بازنده هستيد و اگر شما باختيد، باز هم 
شما بازنده ايد. اگر شما در مجادله برنده شويد اما شغل خوب، مشترى خوب، 
دوست يا ازدواج مناسب را از دست بدهيد آن چه نوع پيروزى است؟ تا اندازه اى 

هر مجادله حاصل خودپسندى است.
مجادله مانند جنگيدن با يك بطرى گم شده است. حتى اگر فرد پيروز شود 
بهاى هزينه ممكن است بيشتر از ارزش پيروزى باشد. جنگ هاى هيجانى، در 



65  تحليل عوامل موفقيت بنيانگذار صنعت نوين بتن در ايران  /

صورت پيروزى، بيمارى هاى رسوبى بر جاى مى گذارند. 
در بحث، هر دو طرف مى كوشند كه آخرين حرف را بزنند، در حالى كه مجادله 
چيزى بيشتر از دعواى با خود نيست و منجر به ستيزه پُر سر و صدا مى شود 

احمق تر از يك نادان كسى است كه با او مجادله مى كند.
هرچه در جدل ها بيشتر برنده شويد، دوستان كمترى خواهيد داشت حتى اگر 
حق با شما باشد، آيا جدل كردن با ارزش است؟ جواب كامل بديهى است: نه. آيا 
به اين معنى است كه شخص هيچ وقت نبايد نكته اى را مطرح سازد؟ شخص 
بايد با حضور ذهن و با ماليمت بگويد «بر اساس اطالعات من». در صورتى كه 
طرف مقابل مجادله گر باشد، حتى اگر شما اشتباهاتش را ثابت كنيد، آيا ارزش 
دارد؟ جواب اين است كه باز هم ارزش ندارد. آيا شما در بار دوم نكته اى را 
مطرح مى كنيد؟ به نظر من نه. زيرا مجادله از ذهن بسته حاصل مى شود و مى 
كوشد تا ثابت كند چه كسى حق است به جاى اين كه چه چيزى درست است.

اگر كسى مى خواهد چيزهاى زيادى در زندگى انجام دهد او بايد پختگى را 
تمرين كند. پختگى به معنى اين است كه به چيزهاى غير مهم و مشاجرات 

جزئى گرفتار نشويم.
بين مشاجره و بحث چه تفاوت هايى وجود دارد؟

• مشاجره، خشمگين مى سازد و بحث تنوير افكار به همراه دارد.
• اولى حاصل خود پسندى و ذهن بسته است در حالى كه ديگرى ناشى از 

ذهن باز است.
• مشاجره، نشانه جهالت است در حالى كه بحث تبادل دانش است.

• مشاجره، بيان خشم و عصبانيت است در حالى كه بحث بيان منطق است.
• مشاجره، سعى مى كند ثابت كند چه كسى راست است، در حالى كه در بحث 

تالش بر اين است ثابت شود چه چيزى درست است.
استدالل با ذهن پيش داورانه ارزشمند نيست، زيرا دليل شما براى فرد جنبه 
استدالل ندارد. اذهان كوچك و دهانهاى گشاد معموال عالقمند به مشاجرات 

بى معنى هستند.
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براى اينكه بحث كردن صورت گيرد، بايد به طرف مقابل اجازه داده شود بدون 
قطع كردن صحبت، عقايدش را بيان كند. اجازه دهيد خودش را تخليه كند و 
سعى نكنيد در هر نقطه اشتباهاتش را ثابت كنيد و هرگز به او اجازه ندهيد شما 
را به سطح خودش بكشاند. رفتارتان با او محترمانه و با ماليمت باشد. همين امر 

او را سر در گم مى كند.
بدون توجه به علت، بهترين روش اشاعه موفقيت به صورت زير است:

1- صبر و حوصله در شنيدن
2- نجنگيدن و مقابله به مثل نكردن. زيرا طرف مقابل انتظار جنگ دارد و بدين 

طريق سردرگم مى شود.
3- نداشتن انتظار معذرت خواهى. براى بعضى افراد، معذرت خواستن مشكل 

است حتى اگر آنها دچار اشتباه باشند.
4- نگذاريد موضوع مورد بحث به موارد جزئى كشيده شود.

چيزهايى  نگفتن  بلكه  است،  زمان  در  درست  چيزهاى  شامل  تنها  نه  بحث 
ناگفتنى را نيز در بر مى گيرد. كودكان بايد هنر رو در رو صحبت كردن را 
بياموزند نه پشت سر حرف زدن را. همچنين مانند بزرگساالن هنر مخالفت 
كردن بدون مخالف بودن را ياد بگيرند. روشى كه شخص در بحث پيش مى 

گيرد بيانگر تربيت اوست.

گام 14: غيبت نكنيد.
به ياد داشته باشيد كسى كه براى شما غيبت مى كند پشت سر، در مورد شما 
نيز غيبت مى كند. غيبت و دروغ گفتن كامال به هم مربوطند. فرد غيبت كننده 
چيزى را به سرعت مى شنود و هنگام فراغت آن را تكرار مى كند. فرد غيبت 
كننده به كسب و كار خود اهميت نمى دهد زيرا او نه فكر دارد نه كسب و كار. 
شخص بدگو بيشتر متمركز است به آنچه كه از اين طرف و آن طرف مى شنود 

تا آنچه كه خود مى شنود. غيبت و بدگويى هنر گفتن نبايد گفتنى هاست.
فردى چقدر خوب گفت كه «افراد كوچك درباره ساير افراد صحبت مى كنند، 
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افراد معمولى درباره چيزها صحبت مى كنند، افراد بزرگ درباره ايده ها صحبت 
مى كنند.»

غيبت و بدگويى مى تواند به افترا و انحراف شخصيت منجر شود. افرادى كه به 
شايعات و بدگوييها گوش مى دهند گناهشان به اندازه افرادى است كه بدگويى 

مى كنند.
شخص غيبت كننده به تله دهان خودش گرفتار مى شود. غيبت كننده براى 
عدالت احترام و ارزش قائل نيست. غيبت دل ها را مى شكند، زندگى ها را به 
هم مى ريزد، نيرنگ و سوء نيت به وجود مى آورد و فرد ناتوان را قربانى مى كند. 
رديابى غيبت را مشكل مى توان تعقيب كرد، زيرا ماهيت يا نامى ندارد. غيبت 
اعتبارها را از بين مى برد، حكومت را تغيير مى دهد، ازدواج ها را بهم مى زند، 
آينده شغلى را تيره مى كند، موجب گريه هاى بى گناه مى شود، دل ها را مى 

شكند و بى خوابى هاى شبانه را به وجود مى آورد.
از غيبت و بدگويى خوددارى نماييد و به ياد داشته باشيد حرف هاى كوچك از 

دهان هاى گنده خارج مى شوند.]

گام 15: به قولتان تعهد داشته باشيد.
بين قول و تعهد چه تفاوتى وجود دارد ؟ قول بيانگر نيت فرد است. تعهد قولى 
است كه بايد حفظ شود و مهم نيست كه آن قول چه هست. در مورد چه بودن 
قول مى توان مسائل غير قانونى و غير اخالقى را نيز شامل دانست. تعهد ناشى 

از منش است و مى تواند ايمان و اطمينان را به وجود آورد.
روابط بدون تعهد كامال تو خالى و سطحى هستند و اطمينان افراد نسبت به هم 
كامال موقتى است. بدون تعهد هيچ دوام نمى آورد و حتى چيزى خلق نمى شود.
تعهد بيانگر اين است كه «من در آينده پيش بينى ناپذير، قابل پيش بينى هستم»
اكثر افراد را با گرفتارى و محدود شدن اشتباه مى گيرند. اين برداشت واقعا 
درست نيست زيرا تعهد آزادى را از بين نمى برد، بلكه واقعا عين آزادى و به 

معنى احساس امنيت است.
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گام 16: حق شناس باشيد ولى انتظار قدردانى نداشته باشيد.
حق شناسى يك كلمه زيباست و ما بايد حق شناسيم. حق شناسى يك احساس 
است كه شخصيت را اعتال مى بخشد و منش شخص را مى سازد. حق شناسى 
يك احساس است كه با تواضع رشد  مى كند و آن احساس تشكرآميز نسبت 
به ديگران است. آن از طريق نگرش مان نسبت به ديگران شكل مى گيرد و در 
رفتارمان منعكس مى شود. حق شناسى مربوط به اعمال خوب متقابل نيست 
زيرا كه آن بده و بستان محسوب نمى شود. كردار خوب را نمى توان به وسيله 
يك عمل مقابل خنثى كرد. چيزهاى مثل مهربانى، درك و فهم و صبر را نمى 

توان به وسيله يك عمل متقابل خنثى كرد.
چيزهايى مثل مهربانى، درك و فهم و صبر نمى توانند قابل پرداخت باشند.حق 
شناسى به ما چه چيزى مى آموزد؟ آن واقعا به ما هنر همكارى، مشاركت و 
درك كردن را مى آموزد. حق شناسى بايد خالصانه باشد. يك تشكر ساده مى 
تواند دلپذير باشد. بسيارى از اوقات ما فراموش كرده ايم كه نزديك ترين افراد 

يعنى همسر، خويشان و دوستان را مورد تشكر و تقدير قرار دهيم.
حق شناسى در بين كيفيت هاى عالى قرار دارد كه منش و شخصيت فرد صادق 
را تشكيل مى دهند. «خود» فرد در طرز نشان دادن حق شناسى دخيل است. 
نگرش قدردانى چشم انداز زندگى را تغيير مى دهد. با حق شناسى و تواضع، 

اعمال و كردار درست، طبيعى و عادى تر مى شوند.
حق شناسى، يعنى چيزى كه نمى توانيم مقدار زيادى از آن را خرج كنيم، بايد 
به عنوان راه زندگى مورد توجه باشد. آن مى تواند شامل يك لبخند، يك تشكر 
و يا حالتى از چهره باشد كه قدردانى را مى رساند. درباره با ارزش ترين چيزها 
بيانديشيد. چه چيز آنها را خاص تر مى سازد؟ در بيشتر موارد نسبت به هديه 

دهنده كمتر ارزش دارد.
به ندرت ما نسبت به چيزهايى كه داريم شاكر هستيم. به گذشته برگرديد سعى 
كنيد به ياد بياوريد افرادى را كه تاثير مثبتى در زندگى شما داشته اند. والدين، 

معلمان يا هر كسى كه براى كمك به شما وقت زيادى صرف نموده است.
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شايد به نظر برسد كه آنها تنها وظيفه خودشان را انجام داده اند. واقعا نه، آنها 
از روى عالقه، وقت، پول، تالش و بسيارى از چيزهاى ديگرشان را در حق شما 
صرف كرده اند. آنها اين كار را جداى از دوست داشتن و نه به خاطر تشكر از 
شما، انجام داده اند. در برخى ها، فرد تشخيص مى دهد تالشى باعث كمك 
به زندگى آينده او شده است. شايد خيلى دير نشده باشد كه از فرد تاثير گذار 

تشكر كنيم.
بنابراين زمان انجام عمل متقابل فرا رسيده، زيرا دوست داشتن مستلزم از خود 

گذشتگى است.

گام 17: قابل اعتماد باشيد و صداقت را تمرين كنيد.
يك ضرب المثل قديمى است كه "يك اونس صداقت با ارزش تر از يك پوند 
زرنگى است". توانايى فرد مهم است اما قابليت اعتماد، سرنوشت ساز است. اگر 
كسى را سراغ داريد كه توانمند باشد، اما قابل اعتماد نباشد، آيا او را به عنوان 
عضوى از تيم خود مى پذيريد؟ جواب: نه، اصًال پيدا كردن روابط خوب سخت 

است و اگر شروع شد بايد پرورش داده شود.
ما اغلب گفته ايم روياهاى خود را فعال كنيد اما شما نمى توانيد آنها را به بهاى 
فدا كردن ديگران زنده نگه داريد. ما بايد براى خانواده، دوستان، آنهايى كه براى 

ما اهميت دارند و آنهايى كه به ما اعتماد دارند فداكارى شخصى كنيم.
گام 18: از كينه توزى خوددارى كنيد، عفو كنيد و به فراموشى بسپاريد.

 آشغال جمع كن نباشيد.آيا اين عبارت را شنيده ايد كه «من مى توانم ببخشم، 
اما نمى توانم فراموش كنم.»

وقتى شخصى از عفو و بخشش خوددارى مى كند، تمام دردهايى را كه ممكن 
است روزى به آنها احتياج داشته باشد به روى خود مى بندد. وقتى كينه مى 
ورزيم و خشمگين مى شويم به چه كسى بيش از همه آسيب مى رسانيم؟ 

جواب به خودمان.
زندگى براى كينه نگه داشتن خيلى كوتاه است و ارزش اين كار را ندارد.
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گام 19: صداقت، درستى و اخالق را تمرين كنيد.
كند.  مى  كور  را  شيطان  اما  نيست،  مشخص  حقيقت  روشنى  اوقات  بعضى 
صداقت به معنى خالص و واقعى بودن در برابر دغل بازى و تقلب است. ارزش 
اجتماعى مورد اعتماد، براى خود بنا كنيد. اگر تنها يك چيز وجود دارد كه هر 
نوع رابطه را در خانه، محل كار و اجتماع بنا مى نهد، آن صداقت است. در برابر 
رفتار غير صادقانه متعهد نشويد. صداقت، اعتبار و دوستى را بوجود مى آورد. آن 
احترام به خود و ديگران را نشان مى دهد. صداقت در بودن است نه تظاهر به 
بودن. دروغ ها ممكن است سريع عمل كنند، اما حقيقت با دوام است. درستى را 
نمى توان در بروشورهاى شركتها جستجو كرد، اما در منش افراد پيدا مى شود.

آيا ارزش دارد كه شخص درستى خود را مصالحه نموده و متوسل به راه هاى 
ميان بر شود؟ شخص ممكن است از اين طريق به مقصد برسد، اما بعد از 
دانستن حقيقت هرگز خوشحال نخواهد شد. انسان خوب بودن از بردن جايزه 

و پيروزى مهمتر است.
صداقت و يا عدم صداقت عادت مى شود. بعضى افراد عدم صداقت را تمرين مى 
كنند و مى توانند با گردن راست دروغ بگويند. بعضى ها آنقدر دروغ مى گويند 
كه هرگز نمى دانند حقيقت كدام است؟ اما آنها چه كسى را فريب مى دهند؟ 

بيش از هركس ديگر، خودشان را.
صداقت را مى توان به راحتى كنار گذاشت. برخى از افراد افتخار مى كنند كه 
به حال حيوانى صادق هستند. چنين به نظر مى رسد كه آنها به جاى اين كه 
ددمنشى را از خود دور كنند، صداقت را بيرون انداخته اند. انتخاب لغات و 

رعايت آداب و معاشرت بسيار اهميت دارند.

گام 20: تواضع را تمرين كنيد.
 اعتماد بدون تواضع تكبر است. تواضع و فروتنى پايه هر نوع پرهيزكارى و نشانه 

بزرگى است. فروتنى صادقانه جاذبه دارد، اما فروتنى دروغين دافعه دارد.
سالها قبل، سوارى به تعدادى سرباز برخورد كه مى كوشيدند كنده بزرگ 



71  تحليل عوامل موفقيت بنيانگذار صنعت نوين بتن در ايران  /

درختى را از جايش بكنند و موفق نمى شدند. سرجوخه به مردى كه خيلى تقال 
مى كرد فقط نگاه مى كرد. سوار از سرجوخه پرسيد كه چرا كمك نمى كنى. 
سرجوخه جواب داد: «من فرمانده هستم و بايد دستور بدهم.» سوار پياده شد و 
به كمك سربازان شتافت. با كمك او درخت از جايش كنده شد. سوار بالفاصله 
بر اسبش سوار شد و به سوى سرجوخه رفت و گفت: «دفعه ديگر كه سربازانت 
به كمك نياز داشتند براى فرمانده كل پيغام بفرست.» بعد از اينكه سوار آنجا 
را ترك كرد سرجوخه و افرادش متوجه شدند كه آن سوار، فرمانده كل يعنى 

جرج واشنگتن بوده است.
پيام كامال واضح است. موفقيت الزم و ملزوم يكديگرند.

سادگى و فروتنى دو عالمت از بزرگى هستند. بايد توجه داشت كه معنى 
فروتنى خود را حقير و پست شمردن نمى باشد.

گام 21: درك كنيد و توجه نماييد.
 همه در روابط مان دچار اشتباه مى شويم و گاهى اوقات به نيازهاى ديگران، 
به خصوص آنهايى كه به ما خيلى نزديك هستند حساس نيستيم. همه اين 
موارد به نااميدى و رنجش منجر مى شوند. براى حل و فصل نااميدى، تفاهم 

الزم است.
روابط به دليل خوب بودن افراد ايجاد نمى شوند، بلكه به دليل درك و تفاهم 
ايجاد مى شوند. توجه كردن به ديگران به مراتب ارزشمندتر از خوب بودن 
نسبت به آنهاست. نگرش دلسوزانه، حسن نيت ايجاد مى كند و بهترين نوع 
ضمانتى است كه يك شخص مى تواند داشته باشد و هيچگونه هزينه اى را در 

بر ندارد.
بعضى افراد پول را جايگزين دلسوزى و درك و فهم(تفاهم) مى كنند. تفاهم 
بسيار مهمتر از پول است و بهترين روش درك شدن، درك كردن است. پايه 

ارتباط واقعى نيز تفاهم و درك مى باشد.
سخاوت نشانه بلوغ عاطفى است. سخاوتمند بودن به معنى در فكر ديگران و 
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با مالحظه بودن، بدون تمنا است. افراد سخاوتمند در زندگى ثروتى را تجربه 
مى كنند كه شخص خودخواه نمى تواند حتى آنها را در رويا هم تجربه نمايد.

گام 22: ادب را تمرين كنيد.
ادب چيزى بيش از مالحظه ديگران نيست. ادب درهاى باز نشدنى را باز مى 
كند، يك شخص مودب كه خيلى تند و تيز نيست، بيش از يك فرد گستاخ و 
تند در زندگى ترقى مى كند. چيزهايى جزئى و فرعى است كه تفاوت فاحش 
را ايجاد مى كنند. آيا شما تاكنون به وسيله يك فيل ضربه خورده ايد؟ بديهى 
ترين جواب نه است. آيا شما تاكنون توسط پشه گزيده شده اى؟ اكثر ما نيش 
خورده ايم. تحريكات جزئى است كه صبر را مى آزمايد. مالحظه، چيزى بيش 

از، از خودگذشتگيهاى جزئى نيست.
گذشت هاى جزئى براى شخص بيشتر از زرنگى ها ارزش و اعتبار ايجاد مى كنند.
مالحظه، قسمتى از رفتار اخالقى عميق است كه هزينه اى در بر نداشته اما 
بازده بسيار خوبى دارد. هيچ فردى آنقدر مهم و يا مشغول نيست كه تمرين 
ادب نكند. ادب به معنى بخشيدن جاى خودتان به يك فرد مسن و يا فرد ناتوان 
است.آن مى تواند شامل يك تبسم و يا يك تشكر باشد. ادب شامل يك سرمايه 
گذارى جزئى اما بازپرداخت بزرگ است. ادب خود ارزش طرف مقابل را افزايش 

مى دهد. تواضع مستلزم انسانيت است.

گام 23: شوخ طبع باشيد.
شوخ طبع باشيد زيرا توانايى خنديدن خواهيد داشت. شوخ طبعى فرد را جذاب 
و دوست داشتنى مى كند. البته بعضى از افراد، شوخ طبعى را به ابتذال مى 
كشانند. ياد بگيريد تا براى خودتان بخنديد، زيرا اين سالم ترين شوخى مى 
باشد. براى خود خنديدن به شما انرژى مجدد مى دهد. خنده، آرام بخش 
طبيعى براى همه افراد روى زمين است. شوخى نبايد پيام مورد نظر را تغيير 
دهد، بلكه بايد صرفا كمك كند تا خستگى در گفتار از بين برود. شوخ طبعى 
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مى تواند زندگى را نجات دهد، مضافا اينكه مى تواند مصائب را نيز آسان كند.

گام 24: با طعنه زدن ديگران را خراب نكنيد.
شوخى هاى منفى مى توانند شامل طعنه زدن، خراب كردن و اذيت و آزار 
باشند. هر نوع شوخى طعنه آميز براى مسخره كردن ديگران ناپسند است. هر 

نوع زخم بدنى زودتر از يك زخم روحى مداوا مى شود.
هنگامى كه يك نفر از خجالت سرخ مى شود، هنگامى كه درد كسى را فرا مى 
گيرد، وقتى كه به مقدسات كسى توهين مى شود، وقتى كه با خنده، ضعف 
كسى برمال مى شود، وقتى بى حرمتى به مقدسات باعث سرگرمى مى شود، 
هنگامى كه اشك كودكى سرازير مى شود و هنگامى كه فرد نمى تواند در خنده 

ديگران شركت كند، يك شوخى بى مزه و كم  محتوا در كار بوده است.
شوخى مى تواند ارزشمند و يا خطرناك باشد بستگى به اين دارد كه فرد با 
ديگران بخندد و يا اينكه به ديگران بخندد. وقتى كه شوخى به تمسخر ديگران 
مى پردازد و يا باعث سرگرمى فرد مى شود، حالت خوبى ندارد و فرد شوخى 

كننده مقصر است.
اذيت ديگران مى تواند باعث جريحه دار شدن احساسات شود. برخى از افراد با 
خراب كردن ديگران براى خود سرگرمى درست مى كنند. طعنه زدن، ديگران 
را نسبت به فرد بيگانه مى سازد. خوب است شوخى براى هيچ كس خطر 

چندانى نداشته باشد.

گام 25: دوست داشته باشيد تا شما را نيز دوست بدارند.
ما انتظار داريم، كارفرما، كاركنان، همسر، والدين و كودك همه خوب باشند، 
اما فراموش مى كنيم كه خود ما هم بايد فرد خوبى باشيم. تجربه نشان داده 
است كه انسان كامل، شغل عالى و همسر خوب وجود ندارند. وقتى كه ما در 
جستجوى عالى ترين هستيم دچار نوميدى مى شويم زيرا كه در مى يابيم يك 

سرى از مشكالت را به خاطر يك سرى ديگرى از مشكالت معامله مى كنيم.
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سخت است بدون همكارى و مشاركت ديگران به موفقيت رسيد. يك شخصيت 
جذاب ضمن حفظ آرامش، انعطاف پذير و سازگار است. انعطاف پذيرى به معنى 
رفتار نااميدانه يا بى فايده نيست، بلكه به معنى ارزيابى و پاسخ دهى مناسب 
در شيوه اى به موقع و بجا در موقعيت هاى خاص است. انعطاف پذيرى شامل 

اصول و ارزش ها نمى شود.

گام 26: از خود همدلى نشان دهيد.
 كارهاى اشتباهى كه درباره ديگران انجام مى دهيم و يا از چيزهايى كه رنج 
مى بريم بگونه متفاوت تعبير و تفسير مى شوند. همدلى به تنهايى ويژگى مهم 
يك شخصيت مثبت است. افراد همدل از خودشان اين سئوال را مى پرسند 

«چه احساسى به من دست مى دهد اگر كسى با من چنين برخوردى كند؟»
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